
 

σελ. 1 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.6 /10-7-2017  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Θπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2014  και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-
6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ δζκα  (10) του μθνόσ 
Ιουλίου  του ζτουσ 2017, θμζρα  Δευτζρα  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ.62557/2490/30-6-2017 (Ορκι Επανάλθψθ), 
Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

Στθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Π.Σ., παραβρζκθκαν και  μετείχαν οι: 
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 6.Σπανοποφλου – Σάρρα 
Ηλιάνα 7.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 8.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 9.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 10.Πότςθσ Οδυςςεφσ 11.Σιαράβασ Κων/νοσ 
12.Τςιάρα Σταυροφλα  13.Καττισ Νικόλαοσ 14.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 15.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 16.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 17.Μπάγιασ Μιχαιλ 
18.Λάηοσ Ιωάννθσ 19.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 20.Μποφμπα Βαςιλικι 21.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 22.Βαςιλάκθσ Περικλισ 23.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 
24.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 25.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 26.Πάικασ Σπυρίδων 27.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 28.Κωνισ Δθμιτριοσ 29.Ζάψασ Γεϊργιοσ 
30.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 31.Ζάκασ Γεϊργιοσ 32. Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 33.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 34.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 
35.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 36.Ζικοσ Νικόλαοσ 37.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 38.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ) 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν  οι :  

1. Βαγγελισ Απόςτολοσ, 2. Γοφςθσ Χριςτοσ 3. Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) και 4. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου, τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ 
Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ 
Παππά  
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

     
Θζμα 7

ο 

   ====== 
υηιτθςθ ςχετικά με ηθτιματα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Θπείρου 

         
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Θπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Θπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν 

αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Θπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σθν επί του κζματοσ ειςιγθςθ του κου Περιφερειάρχθ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π..64232/2529/4-7-2017) 

(ςυνθμμζνα με α/α: 42 ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π. ), επί τθσ οποίασ 

διαλαμβάνονται, περιλθπτικά, τα κάτωκι:  

«  Θ  Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ χϊρασ μασ,  είναι εκνικό κζμα και ωσ τζτοιο πρζπει να αντιμετωπίηεται από όλουσ τουσ φορείσ τθσ 
Διοίκθςθσ.  

ΑΔΑ: Ω3Ψ97Λ9-Ν7Π



 

σελ. 2 

 

Σιμερα ο αγροτικόσ κόςμοσ διαβιεί υπό μεγάλθ πίεςθ: Το κόςτοσ παραγωγισ είναι υψθλό, οι τιμζσ  πιζηονται από τθν πτϊςθ τθσ 
κατανάλωςθσ και  τισ ειςαγωγζσ, υπάρχουν διαρκρωτικά προβλιματα, ελλείψεισ ςε υποδομζσ και δυςβάςταχτεσ επιβαρφνςεισ  από 
το φορολογικό και το αςφαλιςτικό.  
Θ αποκζντρωςθ  τθν οποία όλοι επαγγζλλονται,  και ςτον τομζα τθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ  παραμζνει "κενό" γράμμα. Το πιο 
χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτυχίασ, είναι ο τρόποσ  που υλοποιικθκε κεντρικά το προθγοφμενο κοινοτικό πρόγραμμα 
"Αλζξανδροσ Μπαλτατηισ".   
Οι αδυναμίεσ και θ αναποτελεςματικότθτα που υπιρξε,  κατζςτθςε μονόδρομο τθν εκχϊρθςθ μζρουσ του νζου προγράμματοσ  
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςτισ Ρεριφζρειεσ.  Ριζςαμε, κατακζςαμε προτάςεισ και τελικά ςτισ Ρεριφζρειεσ εκχωρικθκε  περίπου το 1/3 
του προχπολογιςμοφ του, προκειμζνου να γίνουν, ζςτω και με κακυςτζρθςθ, ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ.  
Θ Ιπειροσ είναι μια περιφζρεια που ςτθρίηεται ςτον πρωτογενι τομζα.  Θ ποιότθτα των προϊόντων τθσ είναι ζνα από τα 
πλεονεκτιματα μασ.  Τα εςπεριδοειδι, τα ακτινίδια, το λάδι, τα οπωροκθπευτικά, οι ιχκυοκαλλιζργειεσ είναι προϊόντα που φζρουν 
"θπειρωτικι ταυτότθτα",  είναι πθγζσ ειςοδιματοσ για εκατοντάδεσ οικογζνειεσ. Το ςτοίχθμα του μζλλοντοσ είναι θ ανάπτυξθ νζων 
καλλιεργειϊν και θ αξιοποίθςθ τθσ μοναδικισ θπειρωτικισ βιοποικιλότθτασ για τθν ανάπτυξθ του κλάδου των αρωματικϊν- 
φαρμακευτικϊν φυτϊν. 
Ο μεγάλοσ "αςκενισ" όμωσ είναι ο κτθνοτροφικόσ κλάδοσ, για τον οποίο κα μιλιςω ςτθ ςυνζχεια.  
 Από τθν θμζρα ανάλθψθσ των κακθκόντων μασ, κζςαμε ςε προτεραιότθτα τθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων που απαςχολοφν τουσ 
αγρότεσ, κινοφμενοι ςε δφο άξονεσ.   

 Ο πρϊτοσ αφοροφςε τθ δρομολόγθςθ λφςεων, μζςω αποφάςεων, ζργων κλπ, για  κζματα κακθμερινότθτασ.  
 Ο δεφτεροσ ιταν ςε πολιτικό επίπεδο, με απϊτερο ςτόχο να πείςουμε τισ εκάςτοτε πολιτικζσ θγεςίεσ του Υπουργείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ  να προωκιςουν ρυκμίςεισ  ϊςτε να διορκωκοφν καταςτάςεισ που αποτελοφν αναςταλτικό 
παράγοντα για τθν ανάπτυξθ του πρωτογενοφσ τομζα. 

Κινοφμενοι ςτο πλαίςιο αυτό, ενδεικτικά αναφζρω τισ λφςεισ που δϊςαμε ςτουσ ΤΟΕΒ τθσ Θπείρου, ζχουμε προχωριςει ςε δεκάδεσ 
παρεμβάςεισ για τον κακαριςμό αποςτραγγιςτικϊν τάφρων, ποταμϊν κλπ και ςτισ τζςςερισ περιφερειακζσ ενότθτεσ για τθν 
αποφυγι πλθμμυρικϊν φαινομζνων ςε καλλιζργειεσ. 
Ρροχωριςαμε ςε ζργα βελτίωςθσ του αγροτικοφ οδικοφ δικτφου ςε διάφορεσ περιοχζσ, για να διευκολφνεται θ πρόςβαςθ των 
αγροτϊν.   
Ολοκλθρϊςαμε με τθν επίβλεψι μασ αναδαςμοφσ και  μεγάλα αρδευτικά ζργα, οριςμζνα εκ των οποίων καρκινοβατοφςαν,  
ετοιμάηουμε μελζτεσ για νζα ζργα   για τα οποία αναμζνουμε το "πράςινο φωσ" από το Υπουργείο και κυρίωσ τθ ςφνταξθ  των 
υδρολογικϊν λεκανϊν απορροισ.   
Μεγάλο κεφάλαιο για τθν Ιπειρο αποτελοφν θ κτθνοτροφία και θ πτθνοτροφία. Στθρίξαμε τθν πτθνοτροφία ςε όλεσ τισ δφςκολεσ 
καταςτάςεισ που πζραςε.  
Με ςυνεχείσ παρεμβάςεισ μασ, ξεπεράςτθκαν εμπόδια που υπιρχαν και ζτςι οι χοιροτρόφοι τθσ Θπείρου, μποροφν και κάνουν 
εξαγωγζσ ςτθ γειτονικι Αλβανία.   
Θ μεγαλφτερθ φυγι ενεργοφ δυναμικοφ, με τθν παράλλθλθ γιρανςθ των όςων ιδθ δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο,  παρατθρείται 
ςτθν αγελαδοτροφία- αιγοπροβατοτροφία.  Θ φυγι ζχει τισ αιτίεσ τθσ: Το επάγγελμα είναι από τθ φφςθ του δφςκολο. Θ αποηθμίωςθ 
τθσ εργαςίασ είναι όμωσ δυςανάλογθ, τα κόςτθ μεγάλα και οι τιμζσ παραγωγοφ ςυμπιζηονται και από τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ.  
Πλοι όμωσ ςυμφωνοφν ςε ζνα ςθμείο: Π, τι είναι ο  κλάδοσ τθσ Θπείρου που ζχει τεράςτια περικϊρια ανάπτυξθσ, αλλά και ο 
κατεξοχιν κλάδοσ που υφίςταται πιζςεισ από τισ ειςαγωγζσ και τθ νοκεία. Ζχουμε κάνει μια πολφ μεγάλθ προςπάκεια 
ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πλαςτογράφθςθσ τθσ ονομαςίασ τθσ φζτασ από ξζνεσ χϊρεσ, προτείναμε μάλιςτα και 
μζτρα, τα οποία είναι υπό ςυηιτθςθ ςτα ςυναρμόδια υπουργεία. 
Θ Ιπειροσ ζχει μοναδικι βιοποικιλότθτα και εκεί ςτθρίηεται θ ποιότθτα των προϊόντων τθσ. Σε αυτό πρζπει να επενδφςουμε, αλλά 
πρϊτα πρζπει να λυκοφν βαςικά ηθτιματα, να εκςυγχρονιςτοφν οι μονάδεσ μασ.  
Χάρθ ςτθν πίεςθ που αςκιςαμε και τισ προτάςεισ που κατά καιροφσ υποβάλλαμε ςτο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, λφκθκαν 
νομοκετικά ηθτιματα που αφοροφν τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν νομιμοποίθςθσ των κτθνοπτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων, 
τθν δυνατότθτα καταςκευισ πρόχειρων- ςφγχρονων όμωσ - εγκαταςτάςεων, τθν επίλυςθ ηθτθμάτων με τουσ βοςκότοπουσ.   
Οφείλω δε να εξάρω τθν μεγάλθ ςυμβολι των κτθνιατρικϊν  υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ για τθ ςυμβολι τουσ ςτουσ εμβολιαςμοφσ 
και ςτθν αποτροπι επζκταςθσ ηωονόςων που κα είχαν καταςτροφικά αποτζλεςμα για το ηωϊκό κεφάλαιο.  
Θ Ρεριφζρεια Θπείρου, μζςα από τθ ςυμμετοχι τθσ ςε ςτοχευμζνεσ εκκζςεισ, δίνει τθ δυνατότθτα ςε παραγωγοφσ να προβάλλουν 
τα τοπικά προϊόντα, τονϊνοντασ τθν εξωςτρζφειά τουσ.   
Ζχουμε όμωσ και το "εςωτερικό μζτωπο". Εδϊ ζγινε ζνα βιμα πίςω με τισ αγορζσ παραγωγϊν. Ριςτεφουμε ότι ιταν λάκοσ θ 
κατάργθςι τουσ και για αυτό ηθτιςαμε τθν επαναφορά του νομοκετικοφ πλαιςίου που είχε διαμορφωκεί.  
 Το  νζο πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ζχει κακυςτεριςει να υλοποιθκεί ωσ προσ τισ δράςεισ ζργων. Από τθν πρϊτθ πρόςκλθςθ 
για τουσ νζουσ αγρότεσ, δεν είμαςτε ικανοποιθμζνοι από τθ ςυμμετοχι.  Κετικό  είναι ότι εξαςφαλίςαμε και δεφτερθ πρόςκλθςθ για 
το πρόγραμμα ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ.   
Θ Ρεριφερειακι Αρχι ανζλαβε πολιτικζσ πρωτοβουλίεσ για ευρφ φάςμα κεμάτων που δεν ανικουν ςτθν αποκλειςτικι τθσ 
αρμοδιότθτα. Δϊςαμε μάχθ  για τουσ βοςκοτόπουσ.   Οφείλω δε  να τονίςω ότι αν δεν είχε αναλάβει θ Ρεριφζρεια τθν ςφνταξθ των 
ςχεδίων και δεν είχε ετοιμάςει όλθ τθ γραφειοκρατικι εργαςία για τισ δθλϊςεισ ΟΣΔΕ ςφμφωνα με το νζο νομοκετικό πλαίςιο, είναι 
αμφίβολο αν ςιμερα κα μποροφςαν να τισ είχαν υποβάλλει ςτο ΟΡΕΚΕΡΕ θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των κτθνοτρόφων μασ.   
Θ ςθμερινι ςυηιτθςθ γίνεται ςτθ "ςκιά" των μεγάλων προβλθμάτων που εντοπίηονται με τουσ δαςικοφσ χάρτεσ. Δεν αφορά 
αρμοδιότθτα τθσ Ρεριφζρειασ, αν και ιλκαμε  και μεισ αντιμζτωποι τθν προχειρότθτα τθσ ςφνταξισ τουσ, κακϊσ ακόμθ και 

ΑΔΑ: Ω3Ψ97Λ9-Ν7Π



 

σελ. 3 

 

επαρχιακοί δρόμοι χαρακτθρίςτθκαν αρχικά ωσ δαςικι ζκταςθ. Ζχουμε ανοικτά ηθτιματα με αρδευτικά και αναδαςμοφσ που 
υλοποιεί ι κζλει να υλοποιιςει θ Ρεριφζρεια. Ζχουν εντοπιςτεί κραυγαλζεσ αδικίεσ και λάκθ, που ουςιαςτικά οδθγοφν ςε 
"κατάςχεςθ" περιουςιϊν και ςτεροφν τθ δυνατότθτα ςε νζουσ να αξιοποιιςουν και πάλι αγροτικζσ εκτάςεισ, είτε για αμπζλια, είτε 
για αρωματικά φυτά, είτε για άλλεσ καλλιζργειεσ. Κζτουν δε  ςε κίνδυνο τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν, γι αυτό και  ξεκινιςαμε ζναν 
πολφμθνο αγϊνα για να πείςουμε το αρμόδιο Υπουργείο για τα αυτονόθτα. Δεν τα καταφζραμε ςτο βακμό που ζπρεπε και είναι ϊρα 
οι υπεφκυνοι για το αλαλοφμ που υπάρχει να αναλάβουν τισ ευκφνεσ τουσ.  
Ρεριςςότερα κα ζχουμε τθ δυνατότθτα να αναλφςουμε ςτθ  διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ.  
Εκείνο που προσ το παρόν κζλω να τονίςω είναι ότι θ Ρεριφζρεια όλα αυτά τα χρόνια άπλωςε ομπρζλα προςταςίασ ςτον αγροτικό 
κόςμο, αντιμετϊπιηε με  τον πρζποντα ςεβαςμό τουσ ανκρϊπουσ του μόχκου, δεν κατζφυγε ποτζ ςε λαϊκίςτικεσ κορϊνεσ και δεν 
επιχείρθςε να ωραιοποιιςει καταςτάςεισ, επιδιϊκοντασ πάντα τθν ουςία και όχι τισ πρόςκαιρεσ εντυπϊςεισ »  
 

5. Σο ςχετικό με το κζμα, τίτλου «Οι ςυμφωνίεσ τθσ Ε.Ε. με Νότια Αφρικι και Καναδά», άρκρο του Ομότιμου κακθγθτι 

Γαλακτοκομίασ Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, τ. Προζδρου Εκνικισ Επιτροπισ Γάλακτοσ Ελλάδοσ, κου  Εμμανουιλ 

Μιχ. Ανυφαντάκθ, όπωσ κατατζκθκε για τα πρακτικά από τον κ. Περιφερειάρχθ (ςυνθμμζνα με α/α: 43 ςτο φάκελο 1/2017 

ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.) και ζλαβε γνϊςθ το ϊμα 

6. Σισ επί του κζματοσ τοποκετιςεισ – ειςθγιςεισ  των επικεφαλισ των παρατάξεων «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», «ΤΜΜΑΧΙΑ 

ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ»,, «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ», «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ»  

και του ανεξάρτθτου Περιφερειακοφ υμβοφλου κου Πάνθ Χαράλαμπου,  όπωσ κατατζκθκαν ςτο υμβοφλιο, (ςυνθμμζνα με 

α/α: 43, 44-45, 46, 47, 48, και 49, αντίςτοιχα, ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.., και 

παρατίκενται αυτοφςιεσ ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ τθσ παροφςασ απόφαςθσ  

7. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ , τισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει  

(απόφαςθ:6/35/10-7-2017) 

Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου, μετά τθν ειςιγθςθ του Περιφερειάρχθ  και τισ τοποκετιςεισ των επικεφαλισ των 

παρατάξεων, κατζλθξε  ωσ κάτωκι:  

Α:  Όςον αφορά ςτθ μθ κφρωςθ από το Ελλθνικό Κοινοβοφλιο των οικονομικϊν ςυμφωνιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που 

αφοροφν και ςτο ελλθνικό τυρί «ΦΕΣΑ»: 

 ΟΜΟΦΩΝΑ 

1
ον

:   Με δεδομζνο ότι θ "φζτα": 
 είναι εμβλθματικό προϊόν για τθν Θπειρωτικι και εν γζνει τθν Ελλθνικι κτθνοτροφία,  
 ζχει ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτθριςτικά λόγω του μοναδικοφ φυςικοφ περιβάλλοντοσ, εξαιτίασ των οποίων  

αναγνωρίςτθκε ωσ προϊόν Προςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Προζλευςθσ (Π.Ο.Π.),  
 παραςκευάηεται με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ και ςε οριοκετθμζνεσ με νόμο περιοχζσ τθσ χϊρασ,  
 ςυνδζεται άρρθκτα με τα ικθ, τα ζκιμα, τισ παραδόςεισ και τθν ιςτορίασ μασ,  
 αποτελεί ακρογωνιαίο ςτιριγμα τθσ αγροτικισ οικονομίασ μασ και μζροσ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ,,  

 ΗΘΣΕΙΣΑΙ από τθν Κυβζρνθςθ και τουσ βουλευτζσ να μθν εγκρίνουν τισ ςυμφωνίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τον Καναδά (CETA) 

και τθν Νότια Αφρικι (SADC), εφόςον δεν διαςφαλίηεται θ ελλθνικότθτα τθσ φζτασ  και επιπλζον  δεν αποτρζπεται θ χριςθ του 

ονόματόσ τθσ από άλλεσ χϊρεσ εντόσ και εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 

2ον: Εξίςου ςοβαρό ηιτθμα είναι θ προςταςία τθσ "φζτασ" ςτθν εςωτερικι αγορά.  Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ, πρζπει να 

υπάρξει αναπροςαρμογι του νομοκετικοφ πλαιςίου, ϊςτε να  καταςτεί  υποχρεωτικι θ αναγραφι ςτα προςφερόμενα  τρόφιμα, 

του είδουσ τυριοφ (φζτα- λευκό τυρί κλπ)  από τα οποία παράγονται ι προςφζρονται ςε καταςτιματα εςτίαςθσ και να 

ενιςχυκοφν οι ζλεγχοι προκειμζνου να  αποτρζπονται πωλιςεισ λευκϊν τυριϊν ωσ δικεν "φζτα". 

 

ΑΔΑ: Ω3Ψ97Λ9-Ν7Π



 

σελ. 4 

 

3ον: Είναι απαραίτθτο να υπάρξει κεντρικι κακοδιγθςθ από το Τπουργείο Εξωτερικϊν, ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ,  προκειμζνου  οι εμπορικοί ακόλουκοι ςτισ ελλθνικζσ πρεςβείεσ του εξωτερικοφ να παρεμβαίνουν άμεςα, 

όταν διαπιςτϊνουν παραπλανθτικι/παράτυπθ  διακίνθςθ   λευκϊν τυριϊν ωσ "φζτα" από ξζνεσ βιομθχανίεσ και χϊρεσ,  ϊςτε να 

ενθμερϊνονται οι καταναλωτζσ για τθν ποιοτικι διαφορά που υπάρχει με τθν γνιςια ελλθνικι φζτα και παράλλθλα να  

δρομολογοφνται παρεμβάςεισ νομικζσ και  ςε διπλωματικό επίπεδο.  

 

Και κατά πλειοψθφία 

4ον: τθν προςπάκεια για τθ ςτιριξθ τθσ "φζτασ" και κατϋ  επζκταςθ τθσ κτθνοτροφικισ παραγωγισ και τθσ Ελλθνικισ 

οικονομίασ, πρζπει να ςυμβάλλουν πρακτικά και οι Ελλθνικζσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ, ςτθρίηοντασ τεχνικά, επιςτθμονικά και 

υλικά τουσ παραγωγοφσ.  

 

5ον:  Εκφράηεται θ ςτιριξθ  ςτθ Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ για τθ φζτα, ςτθν οποία  κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυμμετοχι 

εκπροςϊπων κτθνοτρόφων- παραγωγϊν, γαλακτοβιομθχανιϊν και περιφερειϊν.  

 

 Μειοψθφεί θ παράταξθ «ΛΑΪΚΘ ΣΥΣΡΕΛΩΣΘ ΘΡΕΛΟΥ», θ οποία, με διλωςθ του εκπροςϊπου τθσ,  κεωρεί ότι αυτι θ ςυμφωνία είναι 
απόρροια τθσ ΡΟΕ και τθσ ΚΑΡ, πολιτικι που ςτθρίηουν θ κυβζρνθςθ και όλεσ οι δυνάμεισ του ευρωμονόδρομου. 

 

Β: Όςον αφορά γενικότερα  ςτθν Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Θπείρου , επιπλζον: 

6
ον

: Προτείνεται θ εξεφρεςθ τρόπου άμεςθσ ρφκμιςθσ των αγροτικϊν χρεϊν. 

7ον: Σζλοσ, επιβάλλεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν εκμετάλλευςθ όλων των ςχετικϊν προγραμμάτων για τον εκςυγχρονιςμό των 

αγροτικϊν μονάδων, όπωσ χριςθ φωτοβολταϊκϊν, αρδευτικϊν ςυςτθμάτων κ.λπ. 

 

Σθμειϊνεται ότι θ Ρεριφερειακι Σφμβουλοσ κα Σπανοποφλου – Σάρρα Θλιάνα, απουςίαηε από τθ ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ επί 
του κζματοσ 
 
……………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

  ταφροσ Παργανάσ 
                    
Ακριβζσ Απόςπαςμα        
Θ Πρακτικογράφοσ          
         Θ Αντιπρόεδροσ του Π.. 
                            Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 

 
 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

 
 
 
 
 
Στο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ παροφςθσ επιςυνάπτονται 
 οι ειςθγιςεισ- τοποκετιςεισ των παρατάξεων, 
 όπωσ διατυπϊκθκαν  κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ  
 
 

ΑΔΑ: Ω3Ψ97Λ9-Ν7Π



 

σελ. 5 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α   Α΄ 

(ΕΙΗΓΗΕΙ-ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΠΑΡΑΣΑΞΕΩΝ) 

 

1.ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ τθσ  παράταξθσ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ: 

«Κφριε Ρρόεδρε, κυρίεσ και κφριοι. 
Θ ανάπτυξθ  γενικά είναι πράγματι εκνικό κζμα και επιτακτικι ανάγκθ μετά τθ ςτρεβλι πορεία των τελευταίων δεκαετιϊν με τισ πολιτικζσ των 
καλαςςοδανείων, των εργολαβιϊν, των πελατειακϊν εξυπθρετιςεων, των  μιηϊν,  των επιδοτιςεων των «κιλϊν» και των καταςτροφϊν 
παραγωγικϊν «εργαλείων», τθν ζλλειψθ προγραμμάτων και μελετϊν κόςτουσ-οφζλουσ και άλλων ςυναφϊν που μασ οδιγθςαν ςτθν πτϊχευςθ και 
οι οποίεσ ζχουν ονοματεπϊνυμο και διεφκυνςθ κεντρικά και περιφερειακά. Είναι αυτζσ οι πολιτικζσ  που ονομάηονται ςυντθρθτικζσ, δεξιζσ με 
ακροδεξιά υπομόχλια, φιλελεφκερεσ και νεοφιλελεφκερεσ.  Κατά τθ γνϊμθ μασ πρζπει να κατανοιςουμε ποιουσ υπθρετεί  το πολιτικό πλαίςιο που 
μασ ζφερε ςτθ χρεοκοπία, πζρα από τα όποια λάκθ και ανκρϊπινεσ αδυναμίεσ, και πρζπει να αλλάξουμε ρότα εννοϊντασ αυτά που λζμε αλλά 
κυρίωσ πράττοντασ, υλοποιϊντασ τθν επωδό ότι είμαςτε υπθρζτεσ τθσ πλειοψθφίασ των πολιτϊν που μασ εξζλεξαν και όχι των ολιγαρχϊν ι 
ςυγκεκριμζνων ςυμφερόντων. 
Για να μπορζςουμε να κακορίςουμε τθ διαρκι ςυνολικι πορεία τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ τθσ περιοχισ μασ και εν τζλει και τθσ χϊρασ μασ 
πιςτεφουμε πωσ πρζπει να δοφμε με αντικειμενικότθτα που βριςκόμαςτε τϊρα, τι πρζπει να κάνουμε άμεςα ςτισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ και πωσ κα 
προςεγγίηουμε ολοζνα και περιςςότερο το ςτρατθγικό μασ ςτόχο που πρζπει να είναι θ κοινωνικά δίκαιθ, περιβαλλοντικά βιϊςιμθ και οικονομικά 
διατθριςιμθ ανάπτυξθ.  
Βριςκόμαςτε με λίγα λόγια ςε μία περίοδο με ανεργία 22%, μεγαλφτερθ ςτουσ νζουσ, με απϊλεια πτυχιοφχων ςτο εξωτερικό, αναιμικι ζρευνα λόγω 
υποχρθματοδότθςθσ, εγκατάλειψθ τθσ υπαίκρου, τθσ γεωργίασ και τθσ κτθνοτροφίασ. Ειςάγουμε το 65% του αγελαδινοφ γάλακτοσ, το 90% του 
βοδινοφ κρζατοσ, το 65% του χοιρινοφ και το 30% των πουλερικϊν (>2,5 δις. Ε το χρόνο), εκτόσ των ηωοτροφϊν, κυρίωσ ςόγιασ. Οι λίγεσ, ςυνικωσ 
παραδοςιακά οργανωμζνεσ ατομικζσ ι ςυλλογικζσ επιχειριςεισ, εκτόσ εξαιρζςεων, απλά επιβιϊνουν. Θ ζννοια του ςυνεταιριςμοφ αποτελεί 
παράδειγμα προσ αποφυγι, όπωσ και θ μεταρρφκμιςθ, ενϊ θ κοινωνικι οικονομία είναι κάτι ξζνο. Θ βαςικι νοοτροπία τθσ κοινωνίασ βρίςκεται ςτο 
παρελκόν δθλαδι μακριά από τθν αγροτοκτθνοτροφικι παραγωγι, ςτθ δθμοςιοχπαλλθλία, τθν ατομικι και απροςτάτευτθ, πελατειακά 
αυτοςχεδιάηουςα επιχείρθςθ, τισ «μεγάλεσ» ςπουδζσ ι όπου τφχει, ςυνικωσ άςτοχα ςε ςχζςθ με τθν αγορά εργαςίασ. Τα χρθματοδοτικά εργαλεία 
(τράπεηεσ, ΕΣΡΑ κ.λπ.) τϊρα διαμορφϊνονται και πρζπει να τα βροφμε και να τα αξιοποιιςουμε. Θ γραφειοκρατία ζχει βακιζσ ρίηεσ μοιάηοντασ 
ανίκθτθ. Υπάρχει διάχυτθ αγωνία, αδράνεια και ςυγκράτθςθ δθλαδι αρνθτικό ι ουδζτερο  οικονομικό κλίμα παρά τισ όλο και πιο πολφ 
διαφαινόμενεσ κετικζσ προςδοκίεσ. Θ Ρεριφερειακι αρχι ζχει μεγάλθ ευκφνθ ςτθ διαχείριςθ των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων που τθσ  
παραχωρικθκαν από πολιτικι επιλογι και όχι από ανάγκθ. Ασ αναρωτθκοφμε όλοι γιατί υπιρξε μικρι εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςτθν πρϊτθ 
προκιρυξθ των νζων αγροτϊν. Τι δεν κάναμε ςωςτά και τι οφείλουμε να κάνουμε; Εμείσ κα προτείναμε τθ λειτουργία ενόσ ςυγκεκριμζνου 
Γραφείου Ενθμζρωςθσ ςτθν Ρεριφζρεια για το αγροτοκτθνοτροφικό. 
Ρροτείνονται παρακάτω μερικοί τομείσ που πρζπει να εςτιάςουμε ςτθν περιοχι μασ και να ςυηθτιςουμε ανοιχτά με άτομα, φορείσ και τθν 
κοινωνία, ανατρζποντασ τον ςτρεβλό τρόπο ανάπτυξθσ. 
Βαςικό είναι θ αναςτροφι του κλίματοσ αδράνειασ και αναμονισ ι πελατειακισ προςμονισ και θ ενεργοποίθςθ του κόςμου κινθτοποιϊντασ με 
κάκε μζςο τθν αιςιοδοξία, τον ενκουςιαςμό, το φιλότιμο, τθν αλλθλεγγφθ, τθ ςυμμετοχι, «το αγϊϊ που ξυπνάει τον αγωγιάτθ», τον  καλϊσ 
εννοοφμενο πατριωτιςμό. Απαιτοφνται γιαυτό ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ ενθμζρωςθσ του κόςμου. 
 τθν παιδεία: α) Δοκζντοσ ότι θ Ελλάδα και ειδικότερα θ Ιπειροσ εξαιρζκθκε από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα για ζρευνα, προτείνεται θ 
ανεφρεςθ πόρων για αυτό. β) Συνεργαςίεσ με ΤΕΛ για προϊκθςθ ερευνϊν και εφαρμογϊν ςε τεχνολογίεσ ςε όλα τα επίπεδα παραγωγισ,  
επεξεργαςίασ και διακίνθςθσ αγακϊν. γ)Εκμετάλλευςθ του Επιςτθμονικοφ Τεχνολογικοφ Ράρκου Θπείρου  
τθν υγεία: Άμεςθ εφαρμογι τθσ ΡΦΥ με επαρκι ςτελζχωςθ που κα αποςυμφοριςει τα Νοςοκομεία και κα ηωντανζψει τισ κωμοπόλεισ και τα 
χωριά.  
τθν οδοποιία-ςυγκοινωνίεσ: Μελζτεσ δθμιουργίασ κάκετων αξόνων ςτθν Εγνατία και Λόνια προσ εμπορικοφσ και τουριςτικοφσ προοριςμοφσ 
κυρίωσ προσ Άκτιο, Αλβανία, Ηαγόρι, Τηουμζρκα κ.λπ. Βελτίωςθ ορεινϊν παραγωγικϊν δρόμων με ιεράρχθςθ. Βελτίωςθ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν-
Δθμοτικζσ;  Μελζτεσ Σιδθροδρομικοφ δικτφου.  
τον τουριςμό-πολιτιςμό- ακλθτιςμό: Απαιτείται προϊκθςθ του μθ μαηικοφ τουριςμοφ για τισ μικρζσ περιφερειακζσ μονάδεσ με ςυντονιςμό 
εκνικό, περιφερειακό και δθμοτικό ςε τομείσ αναλόγωσ περιοχϊν (φυςιολατρικόσ, ςυνεδριακόσ, ορειβατικόσ κ.λπ.) ςυνοδευόμενοσ πάντα με τα 
τοπικά προϊόντα και ποιοτικζσ υπθρεςίεσ. 
τθν αγροτικι παραγωγι-μεταποίθςθ-εμπορία:  Εκτόσ τθσ αμπελουργίασ, τθσ ελιάσ, των οπωροκθπευτικϊν, των εςπεριδοειδϊν, των ηωοτροφϊν 
και αυτϊν ςε περιοριςμζνθ κλίμακα,  θ καλλιζργεια τθσ γθσ εγκαταλείπεται. Απαιτοφνται άμεςεσ παρεμβάςεισ όπωσ απαγόρευςθ αλλαγϊν χριςθσ 
ςε γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ, αναδαςμοί, κίνθτρα ςυνζνωςθσ μικρϊν κλιρων (Διαχείριςθ Ακινιτων, Γαιϊν Εξοπλιςμϊν και Ρροϊόντων-ΔΛΑΓΕΡ 
ΑΕ- Α40 Ν/Σ Συνεταιριςμϊν), δθμιουργία υποδομϊν πχ αποκθκϊν, εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ενζργειασ, άρδευςθσ κ.λπ. Χρειάηονται 
οικονομοτεχνικζσ μελζτεσ για το τι χρειαηόμαςτε και πωσ το παράγουμε τοπικά και πανελλαδικά ςε ςυνάρτθςθ με τθν πραγματικότθτα τθσ 
παγκόςμιασ αγοράσ. Ρροϊκθςθ μοναδικϊν ποιοτικϊν προϊόντων ΡΟΡ ι ΤΟΡ όπωσ γάλα και τυροκομικά προϊόντα-φζτα, τα πεπόνια Κόνιτςασ, το 
ξερικό καλαμποκάλευρο, αρωματικά φυτά, γλυκά, κραςιά, τςίπουρα (ηαμπζλα;;) κ.λπ.  Αντίςταςθ ςτθν επιβολι τθσ CETA και TTIP δθλ. του 
αςφδοτου ελεφκερου εμπορίου. 
τθν κτθνοτροφία: Εδϊ χρειάηεται πολφ κουβζντα. Θ υπάρχουςα κατάςταςθ είναι θ εξισ: λίγεσ μονάδεσ ςταυλιςμζνων αγελάδων, προβάτων, 
γιδϊν και χοίρων μερικζσ μόνο για κρζασ και άλλεσ και για γάλα κακϊσ και αρκετζσ ελεφκερθσ βοςκισ ι μεικτζσ. Υπάρχουν ντόπιεσ και ξζνεσ οι 
επίμεικτεσ φυλζσ. Εκτόσ από τουσ επαγγελματίεσ κτθνοτρόφουσ υπάρχουν αρκετζσ οικογενειακζσ μονάδεσ με λίγα ηϊα που ςυμπλθρϊνουν το 
ειςόδθμά τουσ και πρζπει να ςτθριχτοφν. Το ερϊτθμα είναι τι κζλουμε ςτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ. Θ απάντθςθ είναι ποιοτικά προϊόντα (κρζασ, 
γάλα, τυρί κ.λπ.). Ρωσ παράγονται αυτά; Από ντόπιεσ φυλζσ ι επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ διαςταυρϊςεισ-βελτιϊςεισ. Τι πρζπει να τρϊνε αυτά τα 
ηϊα για να ζχουν μοναδικά προϊόντα;  Ελεφκερθ βοςκι ι ξθρι ντόπια τροφι (τριφφλλι, λοφπινο κ.λπ). Ρωσ αποφεφγουμε τουσ μεςάηοντεσ-
αεριτηιδεσ; Οργανϊνοντασ τθν κάκετθ μεταποίθςθ, τυποποίθςθ και διάκεςθ όλων των προϊόντων καλφτερα ςε ςυνεργατικά ι ςυνεταιρικά 
ςχιματα. Ανακτοφμε τθν ΡΟΡ ονομαςία φζτασ και  προωκοφμε νζα προϊόντα με τοπικζσ ονομαςίεσ προζλευςθσ. Σχζδιο λειτουργίασ τθσ 
Γαλακτοκομικισ Σχολισ ωσ παραγωγικισ μονάδασ με τθν αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ. Σε ςχζςθ των παραπάνω με τθν ανάρτθςθ των 
δαςικϊν χαρτϊν, παρά τον αντιπεριςπαςμό που ςυνεχίηεται από μερικοφσ, πιςτεφουμε πωσ ςωςτά κρίναμε να ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία παρά τισ 
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δυςκολίεσ, γιατί μόνο ζτςι κα διορκωκοφν τα προβλιματα που υπιρχαν κάτω από το χαλί.  Σε ότι αφορά τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, τθ 
φορολόγθςθ και τον ΦΡΑ κα πρζπει να ςταματιςει θ ςπζκουλα τθσ αδικίασ ςε βάροσ των αγροτοκτθνοτρόφων γιατί θ πραγματικότθτα είναι 
αντίκετθ, δεδομζνων των ςυνκθκϊν, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν πρζπει να διεκδικοφμε το καλφτερο. 
τθν πτθνοτροφία: Ανερχόμενοσ τομζασ. Καταγραφι των υπαρχουςϊν μονάδων για τθν αποφυγι δυςμενϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και 
τιρθςθ ελζγχων. 
τθν ιχκυοτροφία: Εξυγίανςθ των μονάδων ιχκυοκαλλιεργειϊν ςτθ Κεςπρωτία και τον Αμβρακικό με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον. Λίγεσ μονάδεσ 
κυρίωσ πζςτροφασ ςε ποταμοφσ όπου απαιτοφνται περιβαλλοντικοί ζλεγχοι. Χζλια και κυπρίνοσ ςτθ λίμνθ που εξάγονται κυρίωσ. Ζμφαςθ ςτθ 
μεταποίθςθ κυρίωσ καπνιςτϊν ειδϊν. 
τθ διαχείριςθ των υδάτων: Εμπεριςτατωμζνθ καταγραφι υπόγειων και πθγϊν, ζλεγχοσ αντλιςεων και ρφπανςθσ, αποκατάςταςθ φυςικοφ 
εμπλουτιςμοφ λίμνθσ.  Υπογραφι του ΡΔ Ραμβϊτιδασ για τθ ςωτθρία τθσ λίμνθσ. Νζεσ τεχνικζσ άρδευςθσ για αποφυγι ςπατάλθσ νεροφ. Ζλεγχοσ 
δικτφων. Μελζτεσ αξιοποίθςθσ με μικρά Υ/Θ. 
τθν ενζργεια:  Ρρογραμματιςμόσ για φυςικό αζριο. Ζνταςθ χριςθσ ΑΡΕ με μικρζσ μονάδεσ για ίδια χριςθ μονάδων από απόβλθτα, βιομάηα, 
φωτοβολταϊκά. Ρροςοχι ςτισ ανεμογεννιτριεσ. Ενεργειακι αναβάκμιςθ παντοφ. Μελζτθ γεωκερμικοφ πεδίου Κόνιτςασ και Άρτασ και προϊκθςθ 
ςυνεργατικισ εκμετάλλευςθσ. 
Τζλοσ, ςτιριξθ όλων των δθμόςιων υπθρεςιϊν με το αναγκαίο προςωπικό και εξοπλιςμό για να ςυντελζςουν ςτο μεγάλο εγχείρθμα τθσ δίκαιθσ και 
αειφορικισ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ.» 

 
 
 

2α.ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ τθσ παράταξθσ  «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», του επικεφαλισ τθσ παράταξθσ κου Ζάψα: 

  «Το Αγροτικό ηιτθμα ςτθν Ιπειρο 
Κα ςυμφωνιςουμε ότι το αγροτικό ηιτθμα υπερβαίνει τθν περιφζρεια τθσ Θπείρου, γεωγραφικά και επιχειρθςιακά, είναι εκνικό 
ηιτθμα όντωσ, απαιτείται κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ και μαηί με τθν εκπόνθςθ ενόσ ςχεδίου για τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ 
χϊρασ χρειαηόμαςτε και ζνα ςχζδιο – ζναν οδικό χάρτθ – ςτο επίπεδο τθσ περιφζρειασ, το οποίο ςιμερα απουςιάηει.  

Ραραδζχεται ςτθν ειςιγθςθ του ο κοσ Ρεριφερειάρχθσ ότι ο μεγάλοσ «αςκενισ» είναι ο κτθνοτροφικόσ κλάδοσ, χωρίσ να 
ζχει μια πειςτικι πρόταςθ. Για όλα φταίει το κεντρικό κράτοσ. Επιρρίπτει τισ ευκφνεσ ςτουσ διατελζςαντεσ Υπουργοφσ Γεωργίασ & 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ποτζ ςτον νυν! Είναι υπεφκυνοσ για τθ χάραξθ Αγροτικισ Ρολιτικισ ςτθν ΕΝΡΕ (Ζνωςθ Ρεριφερειϊν), αλλά θ 
περιφζρεια του κατατάςςεται τελευταία. Άλλεσ περιφζρειεσ πρωτοςτατοφν ςτθν καινοτομία. Αποδίδει όλα τα προβλιματα ςτισ 
γνωςτζσ αντιπαραγωγικζσ παραμζτρουσ (υψθλό κόςτοσ παραγωγισ, χαμθλζσ τιμζσ παραγωγοφ που ςυμπιζηονται από τθν πτϊςθ τθσ 
κατανάλωςθσ και τισ ειςαγωγζσ, τθν ζλλειψθ υποδομϊν και τθ φορολογία). Αξιοποιεί ζξυπνα τθν αποτυχία του προγράμματοσ 
«Αλζξανδροσ Μπαλτατηισ», που ξεκίνθςε τθν προθγοφμενθ 10ετία, για να καρπωκεί μζροσ τθσ επιτυχίασ εκχϊρθςθσ του νζου 
προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ που χρθματοδοτείται από το ΣΕΣ και τα άλλα ταμία. 

 Ριςτεφουμε θ περιφερειακι Αρχι δεν ζχει αξιοποιιςει όλα τα εργαλεία που διακζτει (οικονομικοφσ πόρουσ, τουσ 
επαγγελματίεσ του κλάδου, τα εκπαιδευτικά ιδρφματα, ΤΕΛ και Ρανεπιςτιμιο, προγράμματα κ.α.). Ενεργεί ςαν να τα ξζρει όλα και 
«βοθκάει» όπωσ νομίηει κάκε φορά. Από τθν πλευρά τουσ οι αγρότεσ και οι κτθνοτρόφοι δζχονται αυτι τθν «βοικεια», που ςυνικωσ 
αφορά ςτθν υποςτιριξθ των ΤΟΕΒ (ςυντιρθςθ αντλιοςταςίων), τθ ςυμπλιρωςθ και επζκταςθ αρδευτικϊν, διευκολφνςεισ ςτθν 
αδειοδότθςθ μονάδων, υποςχζςεισ για το μζλλον, επαναλιψεισ απόψεων που ρίχνουν τθν ευκφνθ ςτο κεντρικό κράτοσ. Με αυτό το 
αφιγθμα κρατάει αιχμάλωτο τον κλάδο ςτθ λογικι: εμείσ ξζρουμε, εμείσ είμαςτε εδϊ, υποςτθρίξτε μασ! Ζτςι ξεγελιοφνται οι αγρότεσ 
και οι κτθνοτρόφοι πωσ με αυτι τθν περιφερειακι Αρχι κα ξεπεράςουν τα προβλιματα που καταγράφει ςτθν ειςιγθςθ του ο 
Ρεριφερειάρχθσ, αλλά δεν δίνει απαντιςεισ και λφςεισ. Αυτι είναι θ πραγματικότθτα. Θ τακτικι αυτι αποδίδει. Δθμιουργεί ζνα 
ςτρατό υποςτθρικτϊν αλλά δεν απαντά ςτα προβλιματα του κλάδου και δεν λειτουργεί προωκθτικά για το αγροτικό ηιτθμα. 
Επαναλαμβάνεται εκφωνϊντασ το ίδιο αφιγθμα, για το εκδθλωμζνο ενδιαφζρον τθσ για τουσ αγρότεσ και κτθνοτρόφουσ, 
ευριςκόμενθ  ςτο τιμόνι τθσ περιφζρειασ και προθγοφμενα τθσ νομαρχίασ, τθν τελευταία 15ετία. 

Ραρουςιάηει ωσ επιτυχία τισ εξαγωγζσ χοιρινοφ ςτθν Αλβανία, ςε μια χϊρα που χρειάηεται να διανφςει μεγάλθ απόςταςθ 
μζχρι να ενταχκεί ςτθν Ε.Ε. και από τθν οποία ζχουμε διαπιςτωμζνα παράνομεσ ειςαγωγζσ κρζατοσ και ενδεχομζνωσ και άλλων 
προϊόντων. 

Κατά τθ δικι μασ εκδοχι θ περιφερειακι Αρχι από τθ ςτιγμι που δεν αποφαςίηει να εκπονιςει ζνα ςυνολικό ςχζδιο για τον 
πρωτογενι τομζα δθμαγωγεί ςτθρίηοντασ με λόγια τον κλάδο. Δεν αμφιβάλουμε για τισ καλζσ προκζςεισ, αλλά δεν ζχουμε πειςκεί 
για τθν ικανότθτα τθσ περιφερειακισ Αρχισ να βρει λφςεισ. Είναι πάντα ζνα κλικ πίςω από τισ εξελίξεισ, όπωσ ςυνζβθ με τουσ 
βοςκοτόπουσ και τουσ δαςικοφσ χάρτεσ, κι ασ υποςτθρίηει το αντίκετο. 

Θ ςυμμετοχι μασ ςε διεκνείσ εκκζςεισ ςυμβάλει ςτθν εξωςτρζφεια των παραγωγϊν και ςτο άνοιγμα νζων αγορϊν, αλλά 
δεν είναι ενταγμζνθ ςε ζνα ςυνολικότερο ςχζδιο ενίςχυςθσ τθσ παραγωγισ ςτον πρωτογενι τομζα τθσ Θπείρου. 

Θ πρόταςθ για καλλιζργεια αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν είναι ενδιαφζρουςα αλλά ο μικρόσ κλιροσ ςτθν 
Ιπειρο αποτελεί πρόβλθμα. Μια απάντθςθ κα ιταν θ παραχϊρθςθ δθμόςιασ ζκταςθσ ςτουσ καλλιεργθτζσ αρωματικϊν φυτϊν, τθν 
οποία θ παράταξθ μασ υποςτθρίηει. Ζχει ςυμβεί αλλοφ, γιατί όχι και ςτθν Ιπειρο. 

Το γεγονόσ ότι δεν ςυμπλθρϊκθκε ικανόσ αρικμόσ ενδιαφερομζνων νζων αγροτϊν, για να υπαχκοφν ςτο χρθματοδοτικό 
πρόγραμμα και δεν καλφφτθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ πρϊτθσ προκιρυξθσ, πρζπει να μασ απαςχολιςει! Νζοσ αγρότθσ με το ηόρι δεν 
γίνεται! Κζλει κίνθτρα, εκπαίδευςθ, οικονομικι και επιςτθμονικι υποςτιριξθ. Θ παράδοςθ αποτελεί παρακατακικθ αλλά δεν αρκεί. 
Χρειάηονται νζα εργαλεία. Ζνα από αυτά είναι θ προςταςία τθσ ποιότθτασ του παραγόμενου προϊόντοσ. Τα προϊόντα μασ χρειάηονται 
Σαυτότθτα και Ποιότθτα. Πμωσ παρζλειψε θ περιφερειακι Αρχι, μζχρι ςιμερα, να ςυηθτιςει το κζμα τθσ CETA (Οικονομικι και 

ΑΔΑ: Ω3Ψ97Λ9-Ν7Π



 

σελ. 7 

 

εμπορικι ςυμφωνία ανάμεςα ςε ΕΕ και Καναδά και τθν Αναπτυξιακι Κοινότθτα Νοτιότερθσ Αφρικισ) και το κακεςτϊσ μειωμζνθσ 
προςταςίασ που περιλαμβάνεται ς’ αυτι για τθ φζτα (κατακζςαμε ειςιγθςθ για ςυηιτθςθ ςτο ΡΣ). 

Είναι μακρφσ ο κατάλογοσ των παραγωγϊν ςτθν Ιπειρο που επιχειροφν ςτα ακτινίδια, τα εςπεριδοειδι, ςτθν ελιά και το 
λάδι, τα κθπευτικά και άλλεσ κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ και τισ ιχκυοκαλλιζργειεσ. Θ μελιςςοκομία και θ οινοπαραγωγικι 
δραςτθριότθτα ζχουν το δικό τουσ μερίδιο ςτο ΑΕΡ τθσ περιφζρειασ, κακϊσ και ο πτθνοτροφικόσ κλάδοσ, θ χοιροτροφία, θ εκτροφι 
βοοειδϊν και φυςικά θ αιγοπροβατοτροφία. Εάν προςκζςουμε και τισ επιχειριςεισ μεταποίθςθσ και τυποποίθςθσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιφζρεια ζχουμε μια εικόνα  του πλοφτου και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που διακζτει θ Ιπειροσ. 

Απομζνει θ πολιτικι απόφαςθ για ζνα ςχζδιο μακράσ πνοισ που κα υποςτθρίξει όλεσ τισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ςτον 
πρωτογενι τομζα και κα ςυνδζςει τα αγροτικά μασ προϊόντα με τθν υπάρχουςα τουριςτικι δραςτθριότθτα. 

10 προτάςεισ: 
-  ΕΝΑ ςιμα ποιότθτασ για τθν Ιπειρο 
- Να αξιοποιθκοφν τα δυο εκπαιδευτικά Λδρφματα, το ΤΕΛ και το Ρανεπιςτιμιο και μαηί με τουσ επαγγελματίεσ του 

κλάδου να βρίςκονται ςε ςυνεχι διαβοφλευςθ, υπό τθν αιγίδα τθσ περιφζρειασ. 
- Να μελετθκεί θ χωροκζτθςθ πτθνοκτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων και χοιροτροφικϊν μονάδων. 
- Να μελετθκοφν και να οριοκετθκοφν Κτθνοτροφικά Ράρκα. 
- Να προχωριςουμε ςτθν οριοκζτθςθ ποταμιϊν όπωσ ο Λοφροσ, όπου υπάρχει αναπτυγμζνθ θ ποτάμια 

ιχκυοκαλλιζργεια και να δοκοφν άδειεσ ςτουσ επαγγελματίεσ του κλάδου – δεν ζχουν! 
- Να τελειϊνουμε με τθν αδειοδότθςθ των παραδοςιακϊν κτθνοτροφικϊν μονάδων οικογενειακισ μορφισ. 
- Να προςτατζψουμε τον Αμβρακικό από τθν περεταίρω ρφπανςθ. 
- Κζλουμε φυςικό αζριο και φτθνι ενζργεια ςτθν Ιπειρο (αξιοποίθςθ γεωκερμικϊν πεδίων, φ/β κ.α.) 
- Να επενδφςουμε ςε ΝΕΑ προϊόντα. 
- Να διεκδικιςουμε Γεωπονικι ςχολι ςτθν Άρτα και Κτθνιατρικι ςτα Γιάννενα. 

 
 
 

2β.ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ τθσ παράταξθσ  «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ»,  του  μζλουσ τθσ παράταξθσ,  κου Χαμπίμπθ: 

«Κυρίεσ και κφριοι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι, 
ςε μια αποςτροφι τθσ ομιλίασ του ο Γιϊργοσ Ηάψασ είπε για τθν κρίςθ που είναι το μεγάλο πρόβλθμα τθσ χϊρασ.  Μιπωσ λοιπόν 
είναι καιρόσ να κάνουμε τθν κρίςθ ευκαιρία και ιδιαίτερα ςτο μεταίχμιο αυτισ τθσ οικονομικισ ςταςιμότθτασ και ςτθν μετά μνθμόνιο 
εποχι που όλοι ευελπιςτοφμε ότι ανοίγεται μπροςτά μασ να κάνουμε τα λόγια πράξθ; 
Καλοφμαςτε ςιμερα να ςυηθτιςουμε ζνα μείηονοσ ςθμαςίασ πολιτικό πεδίο μιασ και θ αγροτικι πολιτικι κα μποροφςε και κα 
ζπρεπε να βρίςκεται ςε πρϊτθ προτεραιότθτα ςτισ επιλογζσ όλων μασ. Είναι ο τομζασ τθν οικονομίασ με τισ μεγαλφτερεσ 
δυνατότθτεσ για να ςτθριχτεί θ ανάκαμψθ και να βγοφμε από τα αδιζξοδα τθσ οικονομικισ δυςπραγίασ. 
Δεν αρκεί όμωσ να διαπιςτϊνουμε απλά και να ςυμφωνοφμε ότι θ Ελλάδα ζχει ιδανικζσ εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ και ςθμαντικά 
ςυγκριτικά πλεονεκτιματα και ότι θ αγροτικι πολιτικι και θ ανάπτυξθ του πρωτογενοφσ τομζα ςυνολικά κα ζπρεπε να αναχκοφν ςε 
ατμομθχανι τθσ δικισ μασ ανάπτυξθσ. 
Είναι δφςκολοσ, ςκλθρόσ και επίπονοσ τομζασ θ αγροτιά και ιδιαίτερα για αυτοφσ που αςκοφν ζνα επάγγελμα κάτω από αντίξοεσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ αλλά και τισ εγγενείσ αδυναμίεσ του επαγγζλματοσ (ακζμιτοι ανταγωνιςμοί, αυξθμζνα κόςτθ παραγωγισ, 
χονδρζμποροι, καρτζλ κλπ). Είναι ακόμθ πιο δφςκολοσ και υπεφκυνοσ ο ρόλοσ όλων όςων εμπλζκονται με τθν ευκφνθ τθσ χάραξθσ, 
άςκθςθσ και εφαρμογισ πολιτικϊν ςτον αγροτικό, τον πλζον πολφπλοκο, και πολυςφνκετο τομζα με πολλά επαγγζλματα, 
αναρίκμθτα προϊόντα, διαφορετικζσ ςυνκικεσ παραγωγισ, ακζμιτθ ανταγωνιςτικι αγορά με τα γνωςτά καρτζλ και ζναν ιδιότυπο 
προςτατευτιςμό που μεςομακροπρόκεςμα δεν ωφελεί. 
 Αποδόκθκαν αρκετά δισ ευρϊ ςτουσ Ζλλθνεσ αγρότεσ ωσ επιδοτιςεισ επί τθσ παραγωγισ θ για τον εκςυγχρονιςμό 
αγροτοκτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων αλλά απολογιςτικά οι ΚΑΡ δεν ιταν πανάκια. Για πολλοφσ το εφκολο και ανζλεγκτο χριμα 
ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν κακιλωςθ και ςυρρίκνωςθ του αγροτικοφ τομζα. 
Ζχουμε ςιμερα μια ειςιγθςθ που ςε αντίκεςθ με τον πρόςφατο απολογιςμό δράςθσ τθσ Ρεριφερειακισ αρχισ για τθν αγροτικι 
πολιτικι ςτθν Ιπειρο, καλφπτει ζνα μεγάλο φάςμα του αγροτικοφ τομζα και αποτελεί ζνα κετικό ζρειςμα για πολιτικι ςυηιτθςθ 
πάνω ςτο πλζον επίκαιρο και κρίςιμο πολιτικό ηιτθμα για τθν χϊρα και ιδιαίτερα για τθν Ιπειρο. 
Kφριε Ρεριφερειάρχα δεν ιςχυριςτικαμε ποτζ ότι εςείσ δεν γνωρίηεται και μάλιςτα καλά τα κζματα που άπτονται τθσ αγροτικισ 
πολιτικισ. Αντικζτωσ μάλιςτα ςτισ δθμόςιεσ τοποκετιςεισ μασ το αναδεικνφουμε. Και οφτε μιλιςαμε ποτζ για λαϊκιςμό με ςτόχο να   
απομειϊςουμε και να υποβακμίςουμε οποιαδιποτε προςπάκεια ςτοχεφει ςτθν ςτιριξθ των επαγγελματιϊν του κλάδου. 
Εμείσ πιςτεφουμε ότι θ Ιπειροσ διακζτει ζνα ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςτον πρωτογενι τομζα που παραμζνει ανεκμετάλλευτο και 
πρζπει και οφείλει εκεί να ςτρζψει το βλζμμα τθσ για να διαςφαλίςει μια ιπια ανάπτυξθ που κα δίνει ποιοτικά προϊόντα για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ διατροφικισ μασ αλυςίδασ,  πρϊτθ φλθ για τθν μεταποίθςθ, για υποπροϊόντα, απαςχόλθςθ και ςθμαντικζσ 
προςτικζμενεσ αξίεσ για τθν τοπικι οικονομία.  
Είναι επιτακτικι ανάγκθ να αντιςτραφεί θ ςχζςθ τθσ ςυμμετοχισ του  πρωτογενοφσ τομζα ςτο παραγόμενο ακακάριςτο προϊόν ςτθν 
Ιπειρο από το 11% που είναι ςιμερα και να τον αναδείξουμε ςε brand name για τθν Ιπειρο. 
Δεν τιμάει κανζναν Θπειρϊτθ θ πρόςφατθ ανάδειξθ τθσ Θπείρου ςε περιοχι ςυνταξιοφχων εκπαιδευτικϊν και δθμοςίων υπαλλιλων. 
Και τισ ευκφνεσ για αυτιν τθν εξζλιξθ δεν μπορεί ωσ άλλοκι να τισ φορτϊνουμε κάκε φορά ςτισ κεντρικζσ πολιτικζσ επιλογζσ. 
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Ασ ιμαςτε ειλικρινείσ. Άλλα γεωγραφικά διαμερίςματα επενδφουν και αξιοποιοφν με κάκε τρόπο τα ιδιαίτερα πλεονεκτιματα που 
διακζτουν και βρίςκονται ςε πλεονεκτικι κζςθ.  
Και καλά κα κάνουμε να εξειδικεφςουμε. 
Από τουσ τζςςερισ κλάδουσ τθσ αγροτικισ πολιτικισ θ κτθνοτροφία είναι αυτι που ταιριάηει περιςςότερο ςτθν Ιπειρο. 
Το είπε ο Ρεριφερειάρχθσ με τθν αναφορά του ςτθν ανοιχτι ςυμφωνία εμπορίου Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ-Καναδά (ςυμφωνία CETA) και 
ςτθν ςθμαςία τθσ προςταςίασ τθσ φζτασ, το ανζδειξε και ο Κϊςτασ Μπαςιοφκασ, το εξειδίκευςε και ο κ. Ηικοσ με τθν αναλογία 65% 
κτθνοτροφικά και 35% γεωργικά, το λζμε και εμείσ ότι προσ τα εκεί κα πρζπει να ςτρζψουμε το βλζμμα μασ και να 
επαναςχεδιάςουμε τθν δικι μασ ανάπτυξθ. 
Μπορεί να είχαμε μια αρνθτικι εξζλιξθ με τθν ΔΩΔΩΝΘ, μπορεί να απομειϊκθκαν οι βοςκιςιμεσ εκτάςεισ κατά 30% με τισ ρυκμίςεισ 
του 2014 για τα βοςκοτόπια, αλλά αυτζσ που απζμειναν είναι αρκετζσ ςτον βακμό που μζςα από μια ςυγκεκριμζνθ πολιτικι 
ςτόχευςθ κα τισ αξιοποιιςουμε. 
Ρρόςφατα ςυμμετείχα ςε ζνα πολιτικό ςυνζδριο και κα ςασ πω κάτι μόνο και μόνο γιατί ωσ ςχεδιαςμόσ κα απαςχολιςει ςτο μζλλον 
τθν δθμόςια ςυηιτθςθ για το πϊσ μπορεί να αναταχκεί θ οικονομία τθσ χϊρασ. Ο Κϊςτασ Σκανδαλίδθσ παρουςίαςε εκεί μια 
ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθν ρεαλιςτικι προςζγγιςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ. Ππου κεντρικι επιλογι κα είναι θ ζμφαςθ 
ςτθν ιδιαιτερότθτα και το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα κάκε περιοχισ. 
Κα ζλεγα λοιπόν και κα ςυμφωνιςουμε ότι το brand name τθσ Θπείρου κα πρζπει να είναι θ κτθνοτροφία. 
Εμείσ δεν διαφωνοφμε με τθν πρόταςθ του Ρεριφερειάρχθ για τθν λιψθ αρνθτικισ απόφαςθσ για τθν ανοιχτι ςυμφωνία εμπορίου 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ-Καναδά (ςυμφωνία CETA) αλλά κρίνουμε ότι θ ςυμφωνία αυτι εκτόσ από τισ προβλζψεισ για τθν φζτα αφορά 
και άλλα προϊόντα, υπθρεςίεσ και ανκρϊπινα δικαιϊματα και όπωσ είχαμε πρόςφατα εγγράφωσ ηθτιςει κζλουμε να αποτελζςει 
ξεχωριςτό κζμα ςυηιτθςθσ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο. 
Κρίνουμε ότι μόνο με τθν φπαρξθ και λειτουργία πολιτικοφ διευκυντθρίου ςτα πλαίςια τθσ Ρεριφζρειασ με αρμόδιο 
Αντιπεριφερειάρχθ και ικανά και εξειδικευμζνα ςτελζχθ μπορεί να αναταχκεί και να εκτοξευκεί ο αγροτικόσ τομζασ ςτθν Ιπειρο. 
Και να χαράηει, να αςκεί και να εφαρμόηει πολιτικζσ ςε όλα τα επίπεδα. 
Σασ ευχαριςτϊ». 
 
 
 

3.ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ τθσ  παράταξθσ  «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ, του μζλουσ τθσ παράταξθσ κου Κωτςαντι:  

«Κάκε μζρα που περνάει και νζα αντιλαϊκά μζτρα προςτίκενται ςτουσ φτωχοφσ αγρότεσ.  
Και θ ειςιγθςθ του περιφερειάρχθ τα αναγνωρίηει . Δεν μποροφςε να κάνει και διαφορετικά. Το κφριο βζβαια παραμζνει. Πτι 
προςπακεί να δϊςει λφςεισ με πολιτικζσ και με μζτρα που ζχουν φζρει εδϊ που ζφεραν τον αγροτικό κόςμο. Και θ περιφερειακι  
πλειοψθφία και οι άλλεσ παρατάξεισ του ευρωμονόδρομου είναι μζροσ του προβλιματοσ. 
Με τα νζα μζτρα το αφορολόγθτο ειςόδθμα που κζρδιςαν οι αγρότεσ  ςτα μπλόκα το 2016 κουτςουρεφεται από 8.600 ευρϊ ςτα 
5.600 ευρϊ, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ςτον ΕΦΚΑ δεν κα εκπίπτουν από το φορολογθτζο ποςό όπωσ κα ιςχφςει φζτοσ και με μια 
ζκπτωςθ 15% για το 2018 που ςε καμιά περίπτωςθ δεν αντιςτακμίηει τθν επιβάρυνςθ ςτισ ειςφορζσ και τθ φορολθςτεία που κα 
υποςτοφνε, ψθφίςτθκε νζο χαράτςι για το νερό φδρευςθσ και άρδευςθσ, μειϊνει τισ ςυντάξεισ από το 2019, κόβει μια ςειρά 
επιδόματα ςτθ ςφνταξθ. 
Τα “περίφθμα” αντίμετρα τθσ κυβζρνθςθσ είναι ψίχουλα που ςε καμιά περίπτωςθ δεν αντιςτακμίηουν τισ τεράςτιεσ απϊλειεσ ςτο 
ειςόδθμά τουσ. Θ μείωςθ του ΦΡΑ ςτο 13% για τθν αγορά οριςμζνων μζςων και εφοδίων για τουσ αγρότεσ δεν ζχει ουςιαςτικό 
αντίκριςμα ςτθν τςζπθ τουσ οφτε κα ςταματιςει τθν επιβάρυνςθ τθσ λαϊκισ κατανάλωςθσ που κα ςυνεχίςει να αγοράηει πανάκριβα 
τρόφιμα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ, ενϊ πουλάνε ςε εξευτελιςτικζσ τιμζσ τθ ςοδειά τουσ. 
Θ Ρανελλαδικι Επιτροπι Μπλόκων προβάλλει ζνα δίκαιο και αναγκαίο πλαίςιο αιτθμάτων, που εμείσ ωσ Λαϊκι Συςπείρωςθ 
ςτθρίηουμε, διεκδικοφνε ουςιαςτικό ειςόδθμα και ελάφρυνςθ από τα χαράτςια και τθν άγρια φορολογία, μζτρα που κα τουσ 
επιτρζψουν να ςυνεχίςουνε να δουλεφουνε και να παράγουνε. Δεν ςυμβιβάηονται με τθ ςφαγι τουσ οφτε με τα ψίχουλα τθσ 
κυβζρνθςθσ. 

 Αφορολόγθτο ατομικό ειςόδθμα 12.000 ευρϊ προςαυξθμζνο με 3.000 ευρϊ για κάκε παιδί. Κατάργθςθ των τεκμθρίων 
διαβίωςθσ και φορολόγθςθ με βάςθ το πραγματικό ειςόδθμα αγρότθ και κτθνοτρόφου. Σταδιακι αφξθςθ τθσ φορολογίασ ωσ 
45% για τα μεγάλα ειςοδιματα. 

 Κατάργθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τθν Υγεία (6,95%) επειδι θ Υγεία είναι κοινωνικό αγακό και όχι εμπόρευμα. 
Αναβάκμιςθ και ςτελζχωςθ Νοςοκομείων και Κζντρων Υγείασ, δωρεάν δθμόςια ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και πρόνοια. 

 Συντάξεισ αξιοπρζπειασ ςτα 60 για τουσ αγρότεσ και ςτα 55 για τισ αγρότιςςεσ. 

 Κατάργθςθ του ΦΡΑ ςτα είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ, ςτα μζςα και εφόδια κακϊσ ο ΦΡΑ είναι ουδζτεροσ φόροσ. 

 Λζμε όχι ςε κάκε παλιό και νζο χαράτςι, να πλθρϊςουν τθν κρίςθ αυτοί που τθ δθμιοφργθςαν, βιομιχανοι, εφοπλιςτζσ, 
μεγαλζμποροι, τραπεηίτεσ. 

Χαμθλζσ τιμζσ ςτα προϊόντα 
Αγκαλιάηει το ςφνολο των προϊόντων που ωσ τϊρα ζχουν δοκεί ςτθν κατανάλωςθ. Γάλα, κθπευτικά, κεράςια, ροδάκινα, νεκταρίνια, 
πατάτεσ, ενϊ το ίδιο αναμζνεται να ςυμβεί ςτο ςιτάρι που ξεκίνθςαν τα αλϊνια. Ραλεφουνε για κατϊτερεσ εγγυθμζνεσ τιμζσ που κα 
καλφπτουν το κόςτοσ παραγωγισ και κα αφινουν βιϊςιμο ειςόδθμα ςτουσ παραγωγοφσ. 
ΕΛΓΑ 
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Υπάρχουν τεράςτιεσ καταςτροφζσ ςε όλθ τθ χϊρα  και ςτθ περιοχι μασ πχ Ηίτςα από χαλάηι, βροχοπτϊςεισ ςτθν ανκοφορία τθσ 
ελιάσ ςτθ Ρρζβεηα, και ξθραςία που αγκαλιάηουν ςχεδόν το ςφνολο των προϊόντων. Κάποιεσ από αυτζσ εντάςςονται ςτα ΡΣΕΑ με 
αποηθμιϊςεισ-ψίχουλα που κα δοκοφν ςε βάκοσ τριετίασ, ενϊ τα καλλιεργθτικά και οικογενειακά ζξοδα επιβίωςθσ “τρζχουν” 
κακθμερινά και δεν υπάρχει ειςόδθμα για να καλυφτοφν.  
Ραλεφουμε και διεκδικοφμε άμεςεσ εκτιμιςεισ και αποηθμιϊςεισ από τον ΕΛΓΑ που παρά τισ υποςχζςεισ του υπουργείου και του 
οργανιςμοφ δίνονται με κακυςτζρθςθ και πάνω από ζνα χρόνο ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ. Δεν πρόκειται όμωσ να είναι δίκαιεσ και 
ουςιαςτικζσ οι αποηθμιϊςεισ όςο ιςχφει ο αναχρονιςτικόσ και αντιαγροτικόσ κανονιςμόσ του ΕΛΓΑ.  
Άμεςθ διεκδίκθςι των αγροτϊν είναι είναι θ αλλαγι κανονιςμοφ, να γίνει ο ΕΛΓΑ κρατικόσ φορζασ με επαρκι κρατικι 
χρθματοδότθςθ που κα αςφαλίηει και κα αποηθμιϊνει τθν παραγωγι και το κεφάλαιο ςτο 100% από όλουσ τουσ φυςικοφσ κινδφνουσ 
και νόςουσ. 
Μείωςθ τιμισ γάλατοσ 
Οι βιομθχανίεσ λειτουργοφν ωσ καρτζλ για μια ακόμθ φορά, μειϊνοντασ ςυνεχϊσ τθν τιμι ςτο γάλα. Θ μζςθ μείωςθ τθσ τιμισ είναι 
περίπου ςτα 7 λεπτά ςτθν Ιπειρο αλλά και ςε πανελλαδικό επίπεδο με διακυμάνςεισ από περιοχι ςε περιοχι. Ιδθ προετοιμάηουν το 
ζδαφοσ, με πρόςχθμα ότι δεν παράγουν και δεν διακινοφν φζτα μετά τθ ςυμφωνία τθσ CETA, για ακόμθ μεγαλφτερθ μείωςθ τθ νζα 
χρονιά. Ραράλλθλα μεγάλεσ ποςότθτεσ γάλατοσ είναι ειςαγόμενο, υλοποιϊντασ τισ ςυμφωνίεσ τθσ ΕΕ και των ελλθνικϊν 
κυβερνιςεων με τθν ΚΑΡ και τον ΡΟΕ για τθν ειςαγωγι ομοειδϊν προϊόντων χωρίσ δαςμοφσ, άρα είναι πιο φτθνά και πιο 
ανταγωνιςτικά από τα ελλθνικά, μεγαλϊνοντασ τθν κερδοφορία των βιομθχάνων και εμπόρων.  
Τεράςτιο πρόβλθμα ζχει ανακφψει με τισ κτθνοτροφικζσ επιδοτιςεισ και τισ βοςκιςιμεσ εκτάςεισ των κτθνοτρόφων. Ζνα τεράςτιο 
αλαλοφμ που φοβόμαςτε ότι κα αποβεί ςε βάροσ των κτθνοτρόφων. Κζλουμε ο περιφερειάρχθσ να πάρει κζςθ.  
Ππωσ ςοβαρά προβλιματα ζχουν ανακφψει και με τισ άδειεσ ςταβλιτϊν εγκαταςτάςεων και με τεράςτια ποςά που καλοφνται να 
πλθρϊςουν οι κτθνοτρόφοι και ςε απίςτευτθ γραφειοκρατία που επιβάλλονται. 
Νερό - «Πράςινο Σζλοσ» 
Ζνα ακόμθ χαράτςι για τουσ αγρότεσ, αλλά και ςυνολικά τα λαϊκά ςτρϊματα αφοφ αφορά και ςτο νερό φδρευςθσ. Είναι εφαρμογι 
τθσ οδθγίασ 60/2000 τθσ ΕΕ που αφορά ςτθν ιδιωτικοποίθςθ του νεροφ, ςτθ χριςθ του ωσ εμπορικοφ προϊόντοσ και όχι ωσ 
κοινωνικοφ αγακοφ. Κα επιβαρφνει με εκατοντάδεσ ευρϊ τουσ αγρότεσ με τοποκζτθςθ υδρομετρθτϊν ςτα χωράφια, ςτακερό μόνιμο 
τζλοσ επιβάρυνςθσ ανά ςτρζμμα και μεταβλθτό τζλοσ ανά κυβικό νεροφ ςε κάκε πότιςμα. Ιδθ είναι πανάκριβο το νερό και με 
εμφανι τθν απουςία ζργων υποδομισ.  
Ηθτάμε ωσ Λαϊκι Συςπείρωςθ από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο και τα Δθμοτικά Συμβοφλια να μθ δεχτοφν να γίνουν οι 
φοροειςπράκτορεσ του "πράςινου τζλουσ" για το νερό. Να μθν ιςχφςει θ απόφαςθ που τθν εντάςςουν ωσ μνθμονικι υποχρζωςθ, 
αλλά τθν ίδια ςτιγμι μεγάλεσ βιομθχανίεσ που ζχουν βιολογικό κακαριςμό εξαιροφνται από το τζλοσ. 
Δαςικοί Χάρτεσ 
Είναι ζνα μεγάλο χαράτςι για αγρότεσ και κτθνοτρόφουσ με τοπογραφικά, αντιρριςεισ και εξαγορά γθσ ι τθσ χριςθσ γθσ. 
Δακοκτονία 
Υπάρχει μεγάλθ κακυςτζρθςθ ςτθ περιοχι μασ ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ δακοκτονίασ. Αυτι τθ περίοδο ζπρεπε να 
αρχίηουν οι ψεκαςμοί. Το ίδιο ζγινε και πζρυςι με τεράςτιεσ ςυνζπειεσ ςτουσ ελαιοπαραγωγοφσ 
Ηθτάμε να εξαςφαλιςτεί θ ενιαία πανελλαδικά, ολοκλθρωμζνθ επιςτθμονικά άρτια και αςφαλισ εφαρμογι του προγράμματοσ τθσ 
δακοκτονίασ με ευκφνθ του υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. Να εξαςφαλιςκοφν τα αναγκαία κονδφλια από τον κρατικό 
προχπολογιςμό για τθ δακοκτονία και να καταργθκεί θ ειςφορά του 2% για τουσ μικρομεςαίουσ ελαιοπαραγωγοφσ. 
Αποηθμίωςθ από τον ΕΛΓΑ ςτο 100% τθσ ηθμιάσ από το δάκο χωρίσ πρόςκετα αςφάλιςτρα. 
Δθμόςια δωρεάν Τγεία και Πρόνοια 
Να πάρουμε  πρωτοβουλίεσ ωσ ΡΣ ϊςτε γίνει καταγραφι των ελλείψεων και των αναγκϊν ςε μθχανιματα, ειδικότθτεσ και 
προςωπικό ςε Κζντρα Υγείασ – Νοςοκομεία. Υπάρχουν τεράςτιεσ ελλείψεισ παρά τισ αυξθμζνεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που 
πλθρϊνουνε και με τισ περικοπζσ τζτοιων κοινωνικϊν δαπανϊν όπωσ θ Υγεία - Ρρόνοια δθμιουργοφνται τα “ματωμζνα” 
πλεονάςματα για τα οποία πανθγυρίηει θ κυβζρνθςθ ΣΥΛΗΑ - ΑΝΕΛ.» 
 
 
 

4.ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ τθσ παράταξθσ  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ, του επικεφαλισ τθσ παράταξθσ, κου Αναγνϊςτου:  

«Ακοφςαμε και ακοφμε για τα προβλιματα ςτον αγροτικό τομζα. Οφτε λζξθ όμωσ δεν ακοφςαμε για τισ βαςικζσ αιτίεσ που ζφεραν 
τον αγροτικό κόςμο ςτθ ςθμερινι δεινι κατάςταςθ , ζχοντασ  μερίδιο ευκφνθσ όλοι όςοι κυβζρνθςαν ςυν κυβζρνθςαν  θ υπάκουςαν 
ωσ τοπικι αυτοδιοίκθςθ . Μθν ντρεπόςαςτε   να αναφζρεται  κυρίεσ και κφριοι ότι όλα αυτά ιταν προαπαιτοφμενα του μνθμονίου 
του ΣΥΛΗΑ που ψιφιςε ολόκλθρο το  αντιςυνταγματικό τόξο .  
Τα μζτρα οδθγοφν τουσ αγρότεσ, που είναι θ ψυχι του ζκνουσ, ςτθν εξαφάνιςθ. Κζλουν να τουσ εξοντϊςουν πιςτοί ςτα  
υποκινοφμενα όργανα τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Και γιατί το λζω αυτό διότι το μεγαλφτερο ΚΑΤΕΛ να ζχετε υπόψιν ςασ είναι θ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ που και  θ καμόρα ωχριά μπροςτά τθσ , το γιατί κα ςασ το εξθγιςω  
Αυτοί δεν είναι που διζλυςαν τθν κτθνοτροφικι παραγωγι ςτθν Ελλάδα βάηοντασ περιοριςμοφσ παραγωγισ ςε γαλακτοκομικά ϊςτε 
να αγοράηουμε τα ΓερμανοΟλλανδικά εβαπορζ και τα τυροκομικά τουσ ! 
 
Αυτοί δεν είναι που διζλυςαν τθν  αγροτικι παραγωγι, που ιταν ςτο 27% του ΑΕΡ το 1980 και ςιμερα ςτο 4% λειτουργϊντασ δόλια. 
Ιτοι, δίδοντασ  επιδοτιςεισ για να πάψει να καλλιεργεί ο αγρότθσ, θ να καλιεργεί με  ΡΟΣΟΣΤΩΣΕΛΣ  , ι ακόμθ και με  ΑΡΑΓΟΕΥΣΘ 
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τθσ  καλλιζργειασ ΚΑΡΝΩΝ κ ΑΜΡΕΛΛΩΝ , και αυτά με  ΔΛΑΚΑΤΛΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΛΕΣ που υπογράψαμε και μζςα ςε αυτζσ αναφζρεται 
που κα πουλάμε και τα προϊόντα μασ όπωσ πορτοκάλια ακτινίδια  κλπ !! Για το ϊςικο εμπάργκο που κάκιςτα υφίςταται  ςφυράμε 
αδιάφορα το ξεχάςαμε  
ΣΥΝΕΧΛΗΟΝΤΑΣ  
Αυτοί δεν είναι που διζλυςαν τθν  Ελλθνικι βιομθχανία ; με εξαγορζσ και απορρόφθςθ υγιϊν βιομθχανικϊν επιχειριςεων και με τθν 
ελεφκερθ ειςαγωγι προϊόντων απϋολο τον πλανιτθ χωρίσ δαςμοφσ ! και τϊρα με λουκζτα λόγω υπερφορολόγθςθσ! 
ΡΟΛΟΣ ΕΔΩΣΕ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΝΑ ΣΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΚΑΛΚΛΑ ;  
ΡΟΛΟΣ ΕΔΩΣΕ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΝΑ ΞΕΛΗΩΚΟΥΝ ΟΛ ΕΛΛΕΣ  
 ΡΟΛΟΣ ΕΛΣΕΡΑΤΕ ΤΟΝ ΦΡΑ ΓΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΕΡΛΣΤΕΨΕΛ ΤΜΘΜΑ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΡΑ ΓΛΑ ΣΕΜΛΝΑΛΑ παραςιτικϊν επαγγελμάτων ;  
ΡΟΛΟΣ ΦΤΑΛΕΛ ΓΛΑ ΤΟ ΘΜΑΓΜΑ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ;  
Ραραχωριςαμε με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ το ςχεδιαςμό τθσ αγροτοκτθνοτροφικισ Οικονομίασ μασ ςτισ Βρυξζλεσ και τϊρα μασ λζνε 
πωσ φταίνε οι Ζλλθνεσ που δεν παράγουν !!! Ε λοιπόν τουσ απαντϊ αν αυτό είναι ευρωπαικι ζνωςθ ευχαριςτοφμε δεν κα πάρουμε 
τουσ τθν χαρίηουμε και ΕΞΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ  
Επίςθσ μασ διαφεφγει κάτι  ότι ζνα από τα πλζον επικίνδυνα για τθν υγεία αυτϊν που το αςκοφν, είναι το αγροτικό επάγγελμα 
δθλαδι του γεωργοφ, δαςοκόμου, κτθνοτρόφου, αλιζα και μελιςςοκόμου που είναι επαγγζλματα όχι μόνο κοπιαςτικά αλλά και 
επικίνδυνα ι ανκυγιεινά ςε αντίκεςθ με ότι πιςτεφει θ κοινι γνϊμθ. Και  ζνα ςτα ζξι ατυχιματα αφορά αγρότθ ςε ΕΕ και Ελλάδα. 
Αυτό οφείλεται μεταξφ πολλϊν άλλων ςτο γεγονόσ ότι οι αγροκτθνοτρόφοι ζρχονται ςε επαφι με μολυςμζνα απόβλθτα, 
φυτοφάρμακα, εργάηονται ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και χειρίηονται εργαλεία και μθχανιματα επικίνδυνα για τθν ςωματικι 
τουσ υγεία και ακεραιότθτα. Απόδειξθ τοφτων είναι ο αυξθμζνοσ αρικμόσ ατυχθμάτων ακόμθ κι αν ςτθν Ελλάδα που επιςιμωσ δεν 
καταγράφονται και κεωροφνται όπωσ προείπα αυτονόθτεσ ςυνζπειεσ τθσ επαγγελματικισ τουσ απαςχόλθςθσ .Πχι πρζπει να 
τελειϊνει αυτι θ νοοτροπία  Ρόςοι εργαηόμενοι ςτα ανωτζρω αναφερκζντα επαγγζλματα νοςθλεφκθκαν το παρελκόν ζτοσ ςυνεπεία 
αγροτικοφ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ ςχετικισ με τθν εργαςία τουσ Σασ πλθροφορϊ πάρα πολλοί γι αυτό για μασ πρζπει  να 
χαρακτθριςκεί το επάγγελμα του αγροκτθνοτρόφου επικίνδυνο  ϊςτε να απολαμβάνουν και τθσ ανάλογθσ ςυνταξιοδότθςθσ 
αςφαλιςτικισ μζριμνασ, προςταςίασ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ; 
 
Μζγα κζμα τ’ αρωματικά φυτά που κάνουν πλιάτςικο ντόπιοι και ξζνοι κατςαπλιάδεσ   
Αςτυνόμευςθ λοιπόν, αυτοί που δεν κζλαν να ακοφνε για  αςτυνομικοφσ και αρρϊςταιναν  μόνο ςτθν ςκζψθ τϊρα ζχουν οχτϊ να 
τουσ φυλάνε εγκαταλείποντασ ζτςι και οι λίγοι ςυνοριοφφλακεσ  τθν ελλθνικι φπαικρο Και βλζπουμε ζνα κακοπαιγμζνο γουζςτερν  
από τουσ αντιαμερικανοφσ το κεςμό του ςερίφθ και τι μασ επιφυλάςςει θ μοίρα μασ να δοφμε ακόμθ με αυτοφσ  
 
Επίςθσ μεταξφ των άλλων που κα ακολουκιςουν  προτείνουμε , τθν  διαγραφι των χρεϊν των Ελλινων αγροτϊν, μείωςθ του ΦΡΑ 
και άμεςθ ςφνδεςθ τθσ παραγωγισ με τθν κατανάλωςθ, Κακιζρωςθ πρωτοβάκμιασ δθμόςιασ κτθνιατρικισ υγείασ του τφπου αν 
κζλετε του  <<οικογενειακοφ >> κτθνιάτρου  για κοπάδια από ζνα αρικμό και πάνω που κα κακοριςτεί , Ζχει εξευτελιςτεί ο κεςμόσ  
του ιδιϊτθ κτθνίατρου γιατί  τον ζχουμε  μετατρζψει  ςε εμποράκο και ςυνταγογραφεί κατά εντολι κτθνοτρόφου δλδ <<Ριάςε μια 
αμπικιλίνθ μια πενικιλίνθ κλπ και όλα λειτουργοφν τυχαία ςτο χϊρο του περίπου  τθσ υγείασ τθσ κτθνοτροφίασ ευτυχϊσ ράβουν και 
κανζνα τραυματιςμζνο ςκφλο τθν εποχι του κυνθγιοφ και επιβιϊνουν οι άνκρωποι  Επίςθσ κζλω να ρωτιςω τον Κο περιφερειάρχθ 
για το ςφμφωνο ςυνεργαςίασ μεταξφ κατόχου κτθνοτροφικισ εκμετάλευςθσ και κτθνιάτρου εκτροφισ <<Γιατί τϊρα τελευταία μασ 
ζχουν πάρει ςβάρνα τα ςφμφωνα >>κατά πόςο και πωσ τθρείται φυςικά αν υπάρχουν ςτοιχεία πχ για τα κριάρια όςο αφορά τθν 
ευαιςκθςία τουσ ςτθν τρομϊδθ Νόςο τι ποςοςτό ζχει ελεχκεί ? είναι καταγεγραμμζνο? για όςουσ δεν γνωρίηουν μετρϊντασ τον 
βακμό ευςκθςίασ ςτα κθλυκά είναι εωσ 2 και για τα αρςενικά 1 και εδϊ θ φφςθ ζκανε τθν δουλειά εννοϊ δίδοντασ ωσ ςυνικωσ μια 
μονάδα επιβίωςθσ παραπάνω  ςτα κθλυκά 
Και κάτι άλλο μθ το ξεχάςω για τον Κο περιφερειάρχθ πωσ επιλζγονται και ποια τα κριτιρια για τισ περιοχζσ που το εμβόλιο του 
μελιταίου κα γίνει από τθν κτθνιατρικι υπθρεςία θ τουσ ιδιϊτεσ κτθνιάτρουσ και κα ικελα από τθν κτθνιατρικι υπθρεςία να μου 
δοκεί και εγγράφωσ αυτό <<Και καλό κα είναι όταν ςυηθτάμε για τόςο ςοβαρά κζματα να είναι παρόν και  ο προϊςτάμενοσ τθσ 
κτθνιατρικισ υπθρεςίασ για άμεςεσ απαντιςεισ  
Πςο δε για τα καρτζλ τροφίμων πάταξθ τόςο απλό αλλά όταν ζχεισ αλιςβερίςι με τα καρτζλ που κα βρείσ το ανάςτθμα να τα 
πολεμιςεισ 
Εμείσ ςαν Ελλθνικι Αυγι  κα υπεραςπιηόμαςτε τα δίκαια των αγροτϊν μασ διότι θ εκνικι παραγωγι και ο πρωτογενισ τομζασ 
ςθμαίνει για εμάσ εκνικι ανεξαρτθςία,  κόντρα ςτισ εντολζσ του καπιταλιςμοφ των δυνατϊν και τθσ παγκοςμιοποίθςθσ 
 
Και ζνα τελευταίο δεν ξζρω αν γνωρίηεται ότι ςτισ τελευταίεσ ςυνεδριάςεισ ςτισ Βρυξζλλεσ όςο αφορά τα αγροτικά και το περιβάλλον 
τζκθκε κζμα για τθν κυκλοφορία τθσ γλυφοςάτθσ  Θ εκεί επιτροπι δζχεται ςαν ςτοιχεία ικανά να ανανεϊςουν τθν άδεια 
κυκλοφορίασ τθσ γλυφοςάτθσ, που οι  μελζτεσ είναι χρθματοδοτοφμενεσ από τθν Monsanto, τθν εταιρία δθλαδι που παράγει το εν 
λόγω ηιηανιοκτόνο,Εδϊ ςτθν Θπειρο το λζμε Γιάννθσ πίνει Γιάννθσ κερνάει  
Ζτςι υπάρχει  αδυναμία διαςταφρωςθσ των ςτοιχείων και ςυνεχίηει θ εν λόγω εταιρεία γνωςτϊν ςυμφερόντων ,που ζχει μόνο δεν 
τολμά να τθν αγγίξει κανείσ τρζμουν και ςτο ακουςμά τθσ , αρνείται λοιπόν  τθν δθμοςιοποίθςθ των μελετϊν με το επιχείρθμα ότι  
είναι επζνδυςι τθσ. 
Θ Monsanto προφαςίηεται κυρίωσ το εμπορικό απόρρθτο, και τθν πνευματικι ιδιοκτθςία, αλλά ο πυρινασ του μθνφματοσ τθσ είναι 
πάντα ο ίδιοσ. Τα δεδομζνα τθσ μελζτθσ είναι ιδιοκτθςία τθσ και δεν παραβιάηονται. Ρρζπει να εξακριβωκεί αντικειμενικά θ 
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επικινδυνότθτα τθσ γλυφοςάτθσ, τόςο για τθν ανκρϊπινθ υγεία όςο και για το περιβάλλον.Αν δεν ξζρετε τθν γλυφοςάτθ ωσ ουςία 
τθν ξζρετε εμπορικά το ΑΟΥΝΤΑΡ είναι ςε όλουσ ςασ γνωςτό  
Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ » 

 
 
 

5.ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ τθσ παράταξθσ  «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ»,, του επικεφαλισ τθσ παράταξθσ, κου Ζικου:  

« Στο τζλοσ τθσ ειςιγθςθσ του Ρεριφερειάρχθ, αναφζρεται «θ Ρεριφζρεια όλα αυτά τα χρόνια άπλωςε ομπρζλα προςταςίασ ςτον 
αγροτικό κόςμο και αντιμετωπίηει με ςεβαςμό τουσ ανκρϊπουσ του μόχκου». Αυτι θ φράςθ φαντάηει ςαν ειρωνεία και κοροϊδία 
όταν οι πάντεσ γνωρίηουν: 
1. Θ ιδιωτικοποίθςθ τθσ Δωδϊνθσ αντί πινακίου φακισ, δθλαδι το ξεποφλθμά τθσ, ζγινε με τισ ευλογίεσ ςασ κφριοι τθσ 
Ρεριφερειακισ Αρχισ και βλζπουμε τα αποτελζςματα: 

 Κατακόρυφθ μείωςθ τθσ αγελαδοτροφίασ ςτθν Ιπειρο μζχρι εξαφανιςμοφ τθσ 
 Σοβαρι μείωςθ τθσ αιγοπροβατοτροφίασ 
 Τιμζσ πείνασ για τουσ παραγωγοφσ και κακυςτεριςεισ ςε πλθρωμζσ 
 Στθν ουςία οδθγιςατε το μόχκο και το αίμα των κτθνοτρόφων να πθγαίνουν ςτισ τςζπεσ μιασ εταιρείασ θ οποία επενδφει 

αυτόν τον μόχκο ςε Κφπρο, Αυςτραλία κλπ. 
 Στθν Ελλάδα αυτό που κάνει είναι να ακριβαίνει τα προϊόντα τθσ, να απολφει και να μειϊνει τα μεροκάματα και να 

τςεπϊνει τισ επιδοτιςεισ 
Μια ςυνεταιριςτικι Δωδϊνθ μποροφςε να εξαςφαλίςει τιμζσ και επιβίωςθ για τουσ κτθνοτρόφουσ, μποροφςε να εξαςφαλίηει 
ανάπτυξθ τθσ κτθνοτροφίασ ςτθν Ιπειρο 
Μποροφςε να εξαςφαλίςει φτθνά προϊόντα για τον καταναλωτι 
Μποροφςε να εξαςφαλίςει,  ο πλοφτοσ που παράγεται εδϊ να μζνει και να επενδφεται εδϊ, να αυξάνει τθν απαςχόλθςθ και να 
ςυμβάλει ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τθσ χϊρασ μασ. 
Αφιςτε λοιπόν τισ ανοθςίεσ ότι τάχα το επάγγελμα είναι από τθν φφςθ του δφςκολο και γι αυτό το εγκαταλείπουν οι κτθνοτρόφοι, 
αφιςτε τα κλαψουρίςματα και τισ διαπιςτϊςεισ για τισ ακρόεσ ειςαγωγζσ γάλακτοσ και πάρτε κζςθ επί τθσ ουςίασ 
Ροια ςυμφζροντα εξυπθρετιςατε με τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ Δωδϊνθσ; όχι βζβαια των κτθνοτρόφων  
Για ποιο ςεβαςμό μιλάτε λοιπόν για τον κτθνοτρόφο; 
Βζβαια ςτθν κοροϊδία και ςτθν απάτθ δεν ζχετε το μονοπϊλιο κακόςον ο ΣΥΛΗΑ από το άνοιγμα του φακζλου Δωδϊνθ και 
υποςτιριξθ τάχα των κτθνοτρόφων ψθφίηει και ςτθρίηει ςιμερα όλα τα μνθμονιακά μζτρα που οδθγοφν ςτον αφανιςμό των μικρϊν 
και μεςαίων αγροτοκτθνοτρόφων 
2.Τι κάνατε ςαν Ρεριφερειακι Αρχι για να διαμαρτυρθκείτε για τθν φοροεπιδρομι ςτο αγροτικό ειςόδθμα; 

Ζχουμε αφξθςθ τθσ φορολογίασ από το πρϊτο ευρϊ, φόρο από το 13% ςτο 20% και 26% και αργότερα ςτο 29% 
Ζχουμε κατάργθςθ του αφορολόγθτου των 12.000 €. Δεν κάνατε, οφτε καν για τα μάτια, μια ςυνεδρίαςθ του Ρ.Σ. για 
διαμαρτυρία. Αντίκετα το κόμμα ςασ (ςε ςυνεργαςία είναι αλικεια του ΣΥΛΗΑ) και εςείσ οι ίδιοι ςυμφωνιςατε για τα μζτρα 
αυτά 
Για ποιο ςεβαςμό για τον κτθνοτρόφο μιλάτε; 

3.Τι κάνατε για το τριπλαςιαςμό των ειςφορϊν ςτον ΟΓΑ που οι αγρότεσ κα πλθρϊνουν για 47 χρόνια χαράτςια για να πάρουν ζνα 
ξεροκόμματο (δικεν ςφνταξθ) 
4.Τι κάνατε με το νόμο για τουσ Συνεταιριςμοφσ που τουσ μετατρζπει ςε επιχειριςεισ ΑΕ μεγαλοαγροτϊν καπιταλιςτϊν. Είναι κοινό 
μυςτικό ότι θ ΡΛΝΔΟΣ ζχει μετατραπεί ςε μια ΑΕ εξυπθρζτθςθσ ςυμφερόντων δζκα μεγαλοκοτοπουλάδων (που ειςπράττουν τον 
κφριο όγκο επιδοτιςεων) και οι υπόλοιποι μζρα τθ μζρα φυτοηωοφν και εξαφανίηονται 
5. Τι κάνατε για το Μθτρϊο Αγροτϊν που κεωρεί αγρότθ τον Μποφταρθ, τον Τςάνταλθ, τθν Μονι Αγίασ Λαφρασ, τον μεγαλογιατρό 
και τον μεγαλοδικθγόρο που φτιάχνει αγροτικι εταιρεία ενϊ αποκλείει -ξεκλθρίηει νομοκετικά, διοικθτικά  400.000 αγροτοεργάτεσ – 
εργατοαγρότεσ, που ςυμπλθρϊνουν το φτωχό αγροτικό τουσ ειςόδθμα με ευκαιριακι εργατικι απαςχόλθςθ. Ζτςι το 20% των 
μεγαλοαγροτϊν κα παίρνει το  95% των επιδοτιςεων 
Πλα αυτά απαξιείτε να τα φζρεται καν για ςυηιτθςθ γιατί εςείσ και το κόμμα ςασ (μαηί και με το ΣΥΛΗΑ) ςυμφωνείτε με αυτά, γιατί 
εκπροςωπείτε και υποςτθρίηετε τισ μεγάλεσ αγροτικζσ καπιταλιςτικζσ επιχειριςεισ 
Σ' αυτζσ δίνεται τισ επιδοτιςεισ, γι αυτοφσ οργανϊνετε εκκζςεισ, γι αυτοφσ ςε τελευταία ανάλυςθ κάνετε και τα ζργα που αναφζρετε 
και είναι τζτοια θ υποταγι των κομμάτων ςασ ςτουσ γενικοφσ ςχεδιαςμοφσ των πολυεκνικϊν μονοπωλίων, που ψθφίςατε τθν 
ςυμφωνία CETA που βλάπτει όχι μόνο τθ φτωχι και μεςαία αγροτοκτθνοτροφία αλλά ακόμθ και τουσ επιχειρθματίεσ που 
εκπροςωπείτε. 
Αφοφ λοιπόν δε βγάηετε άχνα για όλα αυτά που αφοροφν πραγματικά τον αγρότθ-κττθνοτρόφο παρουςιάηετε μια ειςιγθςθ ζκκεςθ 
ιδεϊν μακθτϊν Λυκείου. Στθν ουςία κουβζντα να γίνεται 
Μασ λζτε με λίγα λόγια ότι ζτςι λειτουργεί το ςφςτθμα, με υψθλό κόςτοσ παραγωγισ, με χαμθλι εςωτερικι κατανάλωςθ με υψθλό 
ανταγωνιςμό ςε εςωτερικό και εξωτερικό και όποιοσ αντζξει. 
Φροντίηετε βζβαια αυτόσ που κα αντζξει να είναι ο μεγαλοαγρότθσ καπιταλιςτισ 
Σ' αυτόν δίνετε τισ επιδοτιςεισ, γι αυτόν εξαςφαλίηετε φτθνι εργατικι δφναμθ από ζλλθνεσ και μετανάςτεσ. Για τθν μεγάλθ μάηα των 
αγροτοκτθνοτρόφων δεν δίνετε δεκάρα τςακιςτι πζρα από γλυκόλογα και υποκριςίεσ. 
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Είςτε ςυμμζτοχοι-ςυνζνοχοι ςε μια επιχείρθςθ καταςτροφισ τθσ αγροτοκτθνοτροφίασ ςτθ χϊρα μασ και ςυγκζντρωςθ τθσ 
αγροτοκτθνοτροφικισ παραγωγισ και του πλοφτου ςε λίγα χζρια μεγαλοεπιχειρθματιϊν 
Ζνα ζγκλθμα που άρχιςε με τθν είςοδο τθσ χϊρασ μασ ςτθν ΕΟΚ και βρίςκεται ςτα τελευταία ςτάδια υλοποίθςθσ του ςιμερα με τα 
μνθμονιακά μζτρα που ψθφίηουν και υλοποιοφν τα κόμματά ςασ 
Ο πραγματικόσ ςασ ςτόχοσ ,που κζλετε να κρφψετε, είναι θ ςυγκζντρωςθ του πλοφτου και τθσ παραγωγισ ςε λίγα χζρια και θ 
μετατροπι των υπολοίπων ςε φτθνι εργατικι αναλϊςιμθ δφναμθ. 
Θ ΑΡΘ υποςτθρίηει με όλεσ τισ δυνάμεισ τθσ, τουσ αγϊνεσ, τουσ ςτόχουσ πάλθσ και τα δίκαια αιτιματα των φτωχομεςαίων αγροτϊν 
και κτθνοτρόφων. 
Ραλεφει μαηί τουσ για: 

 Άνοιγμα του φακζλου Δωδϊνθ για επιςτροφι τθσ βιομθχανίασ 
 ςτον ςυνεταιριςμό παραγωγισ υπό κρατικό δθμόςιο ζλεγχο S Άμεςθ κατάργθςθ τθσ φορολθςτείασ, του ΕΝΦΛΑ και όλων 

των χαρατςιϊν. 
 Φορολόγθςθ (με βάςθ το κακαρό ειςόδθμα και τα κζρδθ) των μεγαλοαγροτϊν και των αγροτικϊν επιχειριςεων που 

παίρνουν το 80% των επιδοτιςεων τθσ EE. ✓ Ουςιαςτικζσ αυξιςεισ ςτισ αγροτικζσ ςυντάξεισ και μείωςθ ορίων θλικίασ 
ςυνταξιοδότθςθσ ςτα 60 χρόνια και ςτα 58 για τισ αγρότιςςεσ. 

 Πχι ςτο «Μθτρϊο Αγροτϊν» και ςτουσ Συνεταιριςμοφσ -Επιχειριςεισ μεγαλοαγροτϊν. 
 Ρροςταςία του ειςοδιματοσ των φτωχομεςαίων αγροτϊν και κτθνοτρόφων με κατϊτερεσ εγγυθμζνεσ τιμζσ ςτα 

προϊόντα τουσ, ουςιαςτικι μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ, ζργα υποδομισ, δωρεάν επιςτθμονικι επιμόρφωςθ, 
αφορολόγθτο 20.000€ για κάκε αγροτικι οικογζνεια. 

 Ρλιρθ - δθμόςια αςφάλιςθ τθσ παραγωγισ τουσ, άμεςθ αποηθμίωςθ πλθγζντων από καταςτροφζσ 
 Λςοτιμία δικαιωμάτων των εργαηομζνων τθσ υπαίκρου, ανεξαρτιτωσ χρϊματοσ, ζκνουσ και κρθςκείασ.  
 Άμεςθ απαλλοτρίωςθ - χωρίσ αποηθμίωςθ όλθσ τθσ μεγάλθσ αγροτικισ και εκκλθςιαςτικισ ιδιοκτθςίασ, παραχϊρθςι 

τθσ για ςυνεταιριςτικι παραγωγι.  
 Πχι ςτα μεταλλαγμζνα προϊόντα, ςπόρουσ, οργανιςμοφσ και ςτα «μαϊμοφ οικολογικά» αγροτικά προϊόντα. 

Ραραπζρα λζμε κακαρά ςτουσ αγροτοκτθνοτρόφουσ ότι χρειάηεται με τον αγϊνα τουσ να επιβάλλουν μια εξουςία ικανι ϊςτε να 
επιβάλλει: 

 τθ διαγραφι του χρζουσ, τθν εκνικοποίθςθ - κρατικοποίθςθ, χωρίσ αποηθμίωςθ, των τραπεηϊν και των επιχειριςεων 
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ του αγροτοδιατροφικοφ τομζα. 

 τθν ζξοδο από το € και τθν Ε.Ε. και τθν ιςοτιμία ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ. 
 τθ δθμιουργία δθμοκρατικϊν πρωτοβάκμιων παραγωγικϊν ςυνεταιριςμϊν με ουςιαςτικι κρατικι ενίςχυςθ. 
 ενιαίο δθμόςιο φορζα τροφίμων και κεντρικό ςχεδιαςμό τθσ αγροτικισ παραγωγισ, με κριτιριο τισ λαϊκζσ ανάγκεσ (όχι 

τισ ανάγκεσ τθσ χωματερισ και του κζρδουσ), τθ κάλυψθ των διατροφικϊν αναγκϊν του λαοφ, ενάντια ςτθ διπλι 
εκμετάλλευςθ αγρότθ και καταναλωτι. 
 

 
 
 

6.ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ του ανεξάρτθτου  Περιφερειακοφ υμβοφλου, κ. Πάνθ Χαράλαμπου (Μπάμπθ): 

«Είπατε κ. Ρεριφερειάρχθ και ακοφςκθκε από όλουσ, ότι θ Ελλάδα δεν είναι και δεν ιταν αυτάρκθσ. Νομίηω ότι πρζπει να 
ρίξετε μια ματιά ςτα ςτοιχεία του ΟΟΣΑ. 
Είπατε ότι τθν πολιτικι τθ χαράςςει το Υπουργείο και μασ είπε και ο κ. Μπαςιοφκασ για κάποιεσ «νεοφιλελεφκερεσ δεξιζσ» που 
δυςτυχϊσ κ. Μπαςιοφκα και θ ςθμερινι κυβζρνθςθ αυτζσ εφαρμόηει. 
Είναι το Υπουργείο, που είπε ο κ. Καχριμάνθσ, ότι «είδε τα φρφδια και όχι τα μάτια». Και είπατε κφριε Καχριμάνθ ότι θ Ρεριφζρεια 
«ζχει τα χζρια δεμζνα»   Κα ςασ δϊςω εγϊ δφο παραδείγματα , που απϋότι φαίνεται άλλεσ Ρεριφζρειεσ δεν ζχουν τα «χζρια 
δεμζνα» 
 Σε προθγοφμενθ ςυνεδρίαςθ είχατε μιλιςει για το πρόγραμμα των Βιολογικϊν Καλλιεργειϊν 
Πταν ζκλειςε κανονικά ιταν ιςοςκελιςμζνοσ ο προχπολογιςμόσ του Ρρογράμματοσ με τισ αιτιςεισ. Πλωσ περιζργωσ πιρε δφο 
παρατάςεισ και οι αιτιςεισ γιγαντϊκθκαν, ζγιναν πάρα πολλζσ, δεν ζφταναν τα χριματα. 
Επειδι δεν υπιρχε ορκι αξιολόγθςθ, τουλάχιςτον με μια περιφερειοποίθςθ, ευνοικθκαν περιοχζσ που είχαν περιοχζσ NATURA 
καλλιεργιςιμεσ, όπωσ ιταν ο Ζβροσ, θ Κεςςαλία και άλλο ζνα παράδειγμα γιατί δε χρειάηονται άλλεσ Ρεριφζρειεσ 2

θ
 πρόςκλθςθ για 

νζουσ γεωργοφσ και χρειαηόμαςτε εμείσ κι άλλεσ τρεισ νομίηω. 
Είπατε ότι είναι χρζοσ μασ να βοθκιςουμε νζουσ αγρότεσ να ενταχκοφν ςτο Ρρόγραμμα των νζων γεωργϊν 
Αυτό κεωρϊ ότι δεν είναι δικό μασ χρζοσ αυτό να το κάνουμε, να εντάξουμε νζουσ αγρότεσ για να πάρουν 17.000 € και να δουλεφουν 
θ μάνα και ο πατζρασ τουσ. 
Είναι χρζοσ μασ  να γίνουν βιϊςιμεσ οι επιχειριςεισ, ϊςτε νζοι γεωργοί, άνκρωποι που αγαποφν τον πρωτογενι τομζα να 
αςχολθκοφν. 
Μου κάνει εντφπωςθ για πιο λόγο μπικε αυτό το κζμα ςιμερα- πολφ καλά μπικε βζβαια- αλλά λζω μιπωσ ζχετε κάτι ςτο μυαλό 
ςασ. 
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σελ. 13 

 

Μιπωσ δεν είναι μια «φωτοβολίδα», μιπωσ ζχει και ςυνζχεια αυτό το κζμα. Ρωσ κα γίνουν βιϊςιμοι κατά τθν άποψι μου άνκρωποι 
που κα μπουν ςτο Ρρόγραμμα των νζων γεωργϊν και τι μπορεί να κάνει θ Ρεριφζρεια , που όντωσ ςε κάποια πράγματα «ζχει τα 
χζρια δεμζνα’. 
Λζω εγϊ,  και δεν ξζρω αν γίνεται,  δεν ζχω και μεγάλθ εμπειρία, δεν ξζρω αν γίνεται να μου το  πείτε εςείσ, να κάνετε μια Επιτροπι, 
ζςτω και άτυπθ, που να αςχολείται ςυνεχϊσ με τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Θπείρου. 
Κάτι πιγε να πει ο κ. Ηικοσ ςτο τζλοσ. Κάτι πιγε να πει και ο κ. Χατηθεφραιμίδθσ και να ζχει αυτι θ Επιτροπι μζλθ όχι μόνο από τθν 
πλειοψθφοφςα παράταξθ , αλλά απϋ όλουσ μασ που αγαποφν τθν παραγωγικι διαδικαςία ι και να δθμιουργιςετε Γραφεία ανά 
ΔΑΟΚ, που να ζχουν  αντικείμενο ςυγκεκριμζνο, τι κα καλλιεργθκεί, που, πωσ κα ςυντθρθκεί αυτό που κα παραχκεί και πωσ κα 
οργανωκοφν οι παραγωγοί. 
Ο χειρότεροσ Συνεταιριςμόσ είναι ο καλφτεροσ ζμποροσ. Αυτό κατϋ εμζ ιςχφει και είμαι ςίγουροσ γιϋαυτό, γιατί αςχολοφμαι και ςτθν 
πράξθ και βλζπω το πϊσ, όταν αποδυναμϊνονται οι Συνεταιριςμοί ζχει το πάνω χζρι ο ζμποροσ και μετά λειτουργεί για το κζρδοσ. 
Αυτι είναι θ δικι μου άποψθ. 
Εγϊ πιςτεφω ότι το μζλλον είναι ζξι Ρανθπειρωτικοί Συνεταιριςμοί με αντικείμενο γάλα, λάδι, ελιά, κραςί, οπωροκθπευτικά και μζλι. 
Αλλά επειδι είναι δφςκολο αυτό να γίνει για λόγουσ ελζγχου, μπορεί να γίνει τοπικά, να γίνουν τοπικζσ ςυνζργειεσ και να ζλκει ςτθν 
πορεία ωσ ςυνζργεια αυτϊν των ςυνεργειϊν.» 
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